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Leder
Nybrud i dansk udlændingepolitik?
Dette blad udkommer på et tidspunkt, hvor der hver dag går rygter
om valg. Vi ved endnu ikke, om der
bliver folketingsvalg her i efteråret,
og i givet fald hvornår. Men fremkomsten af et nyt parti: Ny Alliance,
ser ud til at rokke ved det flertal, som
hidtil har kunnet regere uden smålig hensyntagen til de etniske mindretal, der er i landet. Og især uden
hensyn til asylansøgerne, som igennem mange år har måttet leve under
umenneskelige forhold - og med
konstante trusler om at blive sendt
hjem til det land, de flygtede fra.

Samtidig er det ved at gå op for flere politikere, at vi nok ikke helt kommer uden om globaliseringen, - alene af den grund, at der bliver flere
ældre. Der bliver også flere ældre,
der ikke kan klare sig selv.
Og samtidig har flere lande taget afstand fra Danmarks politik overfor
etniske mindretal i Danmark, asylansøgere og flygtninge. En række
internationale organisationer har
lagt afstand til dele af dansk udlændingelovgivning.

Vi kommer ind på nogle problematiske temaer i en rundspørge til integrationsordførerne, og løfter gennem quiz’en og nogle artikler sløret
for andre groteske forhold i dansk
udlændinge- og integrationslovgivning.
2007 er det Europæiske År for Lige
Muligheder for alle. Lad os se det i
Danmark nu!

Sproglig diskrimination - efter accent
En dansk forsker på Københavns
Universitet, Marta Kirilova, har
undersøgt 232 danskeres holdning
til udtale af dansk med accent.

delige og velbegavede.
Et mere klart eksempel på diskrimination og kulturracisme, kan
man ikke forestille sig.

Ifølge undersøgelsen var der en tydeligt diskriminerende tendens:

Özlem Cekic fra Mangfoldighedsnetværket har længe gjort opmærksom på, at den største barriere mod at få flere indvandrere ind
på arbejdsmarkedet, er den nærmest religiøse dyrkelse af danskheden: At tale flere sprog anses
mange steder for at være en belastning frem for en resurse, hvis det
drejer sig om en udlænding, der
taler dansk med lidt accent.
Hun kritiserer endvidere fagbevægelsen stærkt for ikke at gøre nok i
diskriminationssager: siden Lov
om etnisk Ligebehandling blev
indført er der ført i alt 20 diskriminationssager - hvoraf hele 17, dvs.
85%, alene blev ført gennem HK.

Der var udprægede hierarkier i forhold til, hvordan danskerne vurderede personligheden bag stemmerne fra de udvalgte personer fra 16
forskellige nationaliteter. Samtlige
med en universitetsuddannelse og
med en udtale på et meget højt niveau.
Undersøgelsen viste entydigt, at
personer, der kom fra Mellemøsten, Afrika og Asien, blev vurderet
til at være utiltalende, dumme eller uduelige, mens personer fra det
nordeuropæiske blev vurderet
som selvstændige, ambitiøse, påli-

Özlem har selv oplevet at omgivelserne diskriminerer, hvis bare
hun laver den mindste grammatiske sproglige fejl. Og hun oplever
det som et spørgsmål om magtdemonstration, hvis hun bliver rettet
af en etnisk indfødt dansker. Hun
synes dog, det under nogle omstændigheder er ok at blive rettet
for en sproglig fejl, men ikke for
udtalen.
Omvendt har hun som fortaler for
etnisk personalepolitik på sundhedsområdet oplevet, at en person
af anden etnisk herkomst end
dansk kun blev tiltalt med ”Du
dér”, fordi hendes kolleger oplevede, at det var for svært at udtale
hendes navn.
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Smagsprøver på vores
artikler i Minileksikon:
Minileksikon om flygtninge
og indvandrere 2007: Fakta i
den danske debat.
Af Jannie Sloth Hesselbjerg,
Birgitte Olesen, Steen Eriksen og Anne Nielsen
København: SOS mod Racisme, 2007. 59 sider. Gratis.
Minileksikon giver oplysninger om
flygtninge, indvandrere, racisme
og fremmedhad.
Asylansøger: En person, der er flygtet fra sit hjemland og søger om asyl
i et andet land. En asylansøger, som
rejser ind i Danmark og herefter søger om asyl, kaldes en spontan asylansøger. Mens deres sag bliver behandlet, er asylansøgere normalt
indkvarteret på et asylcenter, som
oftest drives af Dansk Røde Kors
på vegne af Udlændingeservice.
I slutningen af 2006 var der indkvarteret 1.944 personer, fordelt på
i alt 9 asylcentre. I 2006 søgte 1.918
personer om asyl (bruttoansøgertallet) heraf fik 921 ansøgningen realitetsbehandlet (registreringstallet). 18% af disse fik asyl. I alt fik
1.095 personer opholdstilladelse
eller asyl i 2006. I 2006 var de største grupper asylansøgere fra Irak,
Serbien-Montenegro, Afghanistan,
og Iran.
Flygtning: En flygtning er en person, der har opnået asyl.
For at få asyl, dvs. få opholdstilladelse efter udlændingelovens
§ 7, skal en asylansøger opfylde de
betingelser, der er nævnt i FN’s
flygtningekonvention, eller de betingelser, der er nævnt i udlændingeloven om beskyttelsesstatus.
Beskyttelsesstatus gives, hvis en
asylansøger har krav på beskyttelse
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Medlemmer af dansk-spansk forening, Københavns Internationale Dag.

efter andre internationale konventioner end flygtningekonventionen. I Danmark gives opholdstilladelse til forskellige grupper af flygtninge: Konventionsflygtninge: En
udlænding kan få opholdstilladelse, hvis udlændingen opfylder
betingelserne i FN’s flygtningekonvention. En konventionsflygtning er en person, der nærer en velbegrundet frygt for forfølgelse på
grund af sin race, religion, nationalitet, tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller politiske anskuelser, og som befinder sig uden for
sit hjemland eller tidligere opholdsland og ikke – på grund af sin
frygt – kan søge dette lands
beskyttelse.
Flygtninge med beskyttelsesstatus:
Der gives opholdstilladelse til en
udlænding, der risikerer dødsstraf
eller at blive underkastet tortur,
umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf ved
tilbagevenden til sit hjemland.
Hvis man får afslag på asyl, kan der
i særlige tilfælde udstedes en humanitær opholdstilladelse, men
det gives dog meget sjældent. Uled-

sagede flygtningebørn kan også få
opholdstilladelse, hvis de opfylder
betingelserne.
Kvoteflygtninge: er personer, der
af UNHCR er anerkendt som flygtninge med et beskyttelses- og genbosætningsbehov, dvs. de kommer
ikke til Danmark som asylansøgere, men får asyl ved ankomsten. Siden 1989 har Danmark modtaget
omkring 500 kvoteflygtninge om
året. Med ikrafttræden 1. juli 2005
skal Udlændingestyrelsen fremover ved udvælgelsen lægge afgørende vægt på den enkelte flygtnings mulighed for en vellykket integration i Danmark.

Enkelte eksemplarer af vores
Minileksikon kan rekvireres
gratis ved henvendelse til SOS
mod Racisme. Klassesæt kan
rekvireres mod forsendelsesomkostninger (100 kr): bestil på:
sos@sosmodracisme.dk
og
angiv antal og nøjagtig afsender og adresse, så vedlægger vi
et girokort. Der må påregnes op
til 2 ugers ekspeditionstid.

Europas næstdårligste beskyttelse af
irakere ifølge Dansk Flygtningehjælp
Op mod fire millioner irakere er i dag på flugt ifølge UNHCR, FNs flygtningehøjkommissoriat.
UNHCR har beregnet ‘beskyttelsesprocenten’ (Overall Protection Rate) for 14 europæiske lande og Canada. Finland er bedst på UNHCR’s
liste med 100% beskyttelse af irakiske asylansøgere, mens Grækenland og Slovakiet er dårligst med
0% beskyttelse. Sager, hvor der først
gives opholdstilladelse efter anke
til en højere instans er ikke medregnet.
Dansk Flygtningehjælp har siden
lavet et barometer. Barometeret
omfatter alle de europæiske lande,
der havde mindst 100 irakiske asylansøgere i 2006, og som det har været muligt at få oplysninger fra.
Modsat UNHCR har Dansk Flygtningehjælp også indregnet afgørelser efter ankesager i barometeret og har desuden taget højde for
ændringer i politiken over for irakere i år og antallet af asylansøgere
sidste år.

Danmark ligger som nr. 14 ud af 15
på barometeret over europæiske
lande med den bedste beskyttelse
af irakiske asylansøgere - kun Grækenland ligger under. Sverige topper listen.
Efter Saddam Husseins fald afviste
de fleste europæiske lande at give
irakere asyl. Men siden er volden i
landet vokset til et niveau, der gør
det farligt at opholde sig især i det
centrale og sydlige Irak. Volden, der
i stigende grad er religiøst betinget,
har betydet, at op mod fire mio. irakere i dag er på flugt. I Europa har
de fleste lande blødt op på deres
asylpraksis over for irakerne, særligt efter at FN’s Flygtningehøjkommissariat, UNHCR først i september 2005 og siden i skærpet form d.
18. december 2006 anbefalede at give irakiske asylsøgere fra det sydlige og centrale Irak beskyttelse og
status som flygtninge.
Lande der fortrinsvis giver afslag til
irakere : England, Tyskland, Danmark og Grækenland

til irakere fra det sydlige og centrale Irak. Fra juni 2006 har alle irakere, der tidligere havde fået afslag på
asyl, men ikke kunne tvangsudsendes på grund af den aktuelle situation i Irak, fået tilbudt permanent
opholdstilladelse. Sverige modtog
sidste år 40% af alle irakiske asylansøgere i Europa.
Næstnederst ligger Danmark. Danmark giver afslag til de fleste irakiske asylansøgere. Ca. 560 afviste
asylansøgere befinder sig i et juridisk tomrum, de fleste af dem på
centre med ugentlig meldepligt til
politiet og ‘motivationsfremmende foranstaltninger’. De afviste
asylansøgere har ikke ret til familiesammenføring, arbejde eller uddannelse.:. De fleste har boet 5-7 år
på centre. Danmark har ikke en øvre grænse for, hvor længe man kan
leve i udsendelsesposition.
Læs mere på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside.
http://www.flygtning.dk/

I toppen af listen ligger Sverige.
Landet giver enten konventionsstatus eller subsidiær beskyttelse

Asylansøgninger til Sverige i 2006: 9.065. Anerkendelsesprocent 2006: Over 80%.
Asylansøgninger til Danmark i 2006: 519. Anerkendelsesprocent 2006: 7%.

Vil du vide mere om Danmarks modtagelse af flygtninge gennem årene?
Så download og læs:
Verden kom til Danmark - 50 år med flygtninge
Malene Fenger-Grøndahl og Jesper Nissen. Udgivet af Dansk Flygtningehjælp, oktober 2006.

Hæftet beskriver kort flygtningegrupper og dansk asylpolitik i de sidste 50 år.
http://www.flygtning.dk/fileadmin/uploads/pdf/verden_kom_til_danmark.pdf
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Glimt fra Københavns
Internationale dag 09.09.2007
Medlemmer af
SOS mod
Racisme i vores
bod, der var
godt besøgt.
Bl.a.
Steen Eriksen
og
Danyal Peyman,
formand for
Københavns
afdelingen

Philippinske
aupair-piger i
Danmark optræder

Formanden for Dansk-marrokansk
forening, medlem af BR Hamid ElMousti

Kvoteflygtninge
Danmark har forpligtet sig til at modtage 500 kvoteflygtninge hvert år.
Det er mennesker som er forfulgte
eller syge; i mange tilfælde har de
mistet hele deres familie eller har
været ofre for en krigshandling og
har dermed brug for beskyttelse i et
andet land. Mange har fået et fysisk
eller psykisk handicap. Det ligger i
sagens natur, at de omstændigheder, som flygtninge lever under, ikke gør dem specielt integrationsegnede.
Flygtninge hører altså pr. definition til de svageste mennesker i de
samfund de lever i , men de skal
ifølge en lov vedtaget i juni 2005 af
Folketinget leve op til Integrations-
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Fakta om kvoteflygtninge:
Ingen andre lande i verden stiller lignende krav til de flygtninge de modtager.
En ny lovgivning på området fra 2005 siger, at Danmark stort
set kun tager imod flygtninge, der let kan integreres. Det
udelukker syge, handicappede, enlige, mv.
Kvoteflygtningene udgør en stadig større andel af de flygtninge, der kommer til Danmark, fordi færre kommer her til
landet af sig selv og søger asyl. Sidste år fik under 1100 flygtninge ophold i Danmark, og omkring 500 af dem var altså
kvoteflygtninge.

ministeriets krav om”integrationsegnethed.” Blandt andet skal der
ifølge en kontorchef i Udlændingestyrelsen vises ´initiativ ´ og ´fremdrift´, hvilket måske kan være svært,
hvis man har traumer på grund af
tortur eller er gammel og syg.
Blandt andet Dansk Flygtningehjælp har kritiseret dels, at regeringen tilsyneladende blander indvandring og integration sammen
med flygtningeområdet, og dels, at
regeringen ikke sætter kvoten af
flygtninge op til fx 1000 om året.
Genbosættelse skal fungere som
beskyttelse og ikke som et integrationsredskab, der kynisk udelukkende fokuserer på arbejdsevnen
og på yngre mennesker.
Norge og Sverige tager imod henholdsvis 2400 og 1500 flygtninge og
efterlyser også, at Danmark sætter
sin kvote op.

Sandholmlejren - som blandt andet den tidligere asylansøger Dina
Yafasofa har skrevet om i sin bog: Dagbog fra Sandholm.

Omvendt integrationsprøve
I forsommeren gennemførtes et
nyt krav over for udlændinge, der
søgte dansk statsborgerskab: de
skulle bestå en indfødsretsprøve
med 40 spørgsmål om alle mulige
forhold i Danmark - fra Kalmarunionen til hvornår det danske kvindelandshold vandt VM i håndbold.
I SOS mod Racisme syntes vi, det
var lidt underligt at disse ting var
nødvendige at vide for at få stemmeret og blive dansker. Vi så det
først og fremmest som endnu en
begrænsning i adgangen til dansk
statsborgerskab.

ketingsmedlemmerne kender de
internationale
menneskerettighedskonventioner , og hvor meget
de kender til de afviste asylsøgeres
håbløse situation.
Vi sendte derfor en omvendt integrationsprøve til samtlige folketingspolitikere, og lagde den ud på
hjemmesiden til hele befolkningen. Prøv selv disse 10 spørgsmål.

Tip en ti’er!
1. Hvor mange kvoteflygtninge
har Danmark accepteret at modtage hvert år?

2. En rapport fra Socialforskningsinstituttet fra 2006 beskrev kort nogle forhold for 20 børnefamilier i danske asylcentre. Hvor mange gange
havde børnene i gennemsnit flyttet
mellem danske asylcentre?
A: 3 gange
B: 6 gange
C: 10 gange
3. Hvad består de ”motivationsfremmende foranstaltninger” af?
A: Inddragelse af lommepenge

Samtidig undrede vi os over, om
Folketingets medlemmer egentlig
ved, hvad det er for en lovgivning,
de havde stemt igennem på udlændingeområdet i Danmark! Om fol-

A: 500 flygtninge
B: 1000 flygtninge

B: Meldepligt til politiet 2 gange
om ugen

C: 1500 flygtninge

C: Inddragelse af lommepenge,
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overførsel til udsendelseslejr, ophør med uddannelse bortset fra hos
børn i den undervisningspligtige
alder, jævnlig meldepligt hos politiet, evt. fængsel
4. Hvilke betingelser skal være opfyldt for at få dansk statsborgerskab ved naturalisation?
A: Man skal normalt have opholdt sig uafbrudt i Danmark i
mindst 9 år, have permanent
opholdstilladelse, have været selvforsørgende i 4 ud af de sidste 5 år,
have bestået Prøve i Dansk 3, have
bestået indfødsretsprøven, må ikke være straffet og ikke have gæld
til det offentlige, desuden skal man
afgive tro- og loveerklæringer og give afkald på sit hidtidige statsborgerskab.
B: Man skal normalt have opholdt sig uafbrudt i Danmark i
mindst 7 år og have permanent opholdstilladelse, må ikke være straffet og ikke have gæld til det offentlige.
C: Man skal normalt have opholdt sig uafbrudt i Danmark i
mindst 9 år, have permanent opholdstilladelse, have været selvforsørgende i 4 ud af de sidste 5 år, have bestået Prøve i Dansk 2, have bestået indfødsretsprøven, må ikke være straffet og ikke have gæld
til det offentlige.
5. Hvilket niveau svarer Prøve i
Dansk 3 til?

6. Hvad har dannet grundlag for
FN’s konvention mod racediskrimination?
A: Verdenserklæringen om menneskerettigheder
B: Tokyoerklæringen om tortur
C: FN’s flygtningekonvention
7. Ishøj er den danske kommune,
der har den største andel indvandrere og efterkommere. Hvor stor
er andelen?

relse, have dansk eller nordisk
statsborgerskab, flygtningestatus
eller beskyttelsesstatus eller have
haft permanent opholdstilladelse
mindst 3 år. Ægtefællernes/partnernes samlede tilknytning til Danmark skal være større end deres
samlede tilknytning til et andet
land. Vedkommende skal kunne
forsørge sin ægtefælle og stille en
bankgaranti som økonomisk sikkerhed, og ikke være dømt for vold
mod ægtefælle i de seneste 10 år.
Desuden kræves underskrift på en
erklæring om aktiv deltagelse i danskindlæring og integration i det
danske samfund.

A: ca. 20%
B: ca. 30%
C: ca. 50%
8. Hvor mange afviste asylansøgere havde opholdt sig mere end 5
år i Danmark ved udgangen af
2006?
A: ca. 100
B: ca. 200
C: mere end 500
9. Hvor mange flygtninge på starthjælp er efter 14 måneder kommet i arbejde ifølge en undersøgelse fra Rockwool-fonden fra
2007?

B: Begge skal være myndige, og
ægteskabet skal være lovligt indgået, og der skal stilles en bankgaranti.
C: Begge skal være over 24 år, ægteskabet skal være lovligt indgået,
og der skal stilles en bankgaranti.
Vi har gemt en facitliste på en anden side her i bladet. Vil du prøve
hele den omvendte integrationsprøve, så gå ind på vores hjemmeside:
www.sosmodracisme.dk
under Integrationsprøven.
De rigtige svar på denne står under
Nyheder

A: 14 %
B: 28 %

A: Studentereksamen i dansk,
svarende til knap 5 års fuldtidsundervisning i dansk
B: Tilrettelagt for kursister med
en mellemlang eller lang skoleuddannelse fra hjemlandet, svarende
til 3,6 års fuldtidsundervisning i
dansk.
C: 7. klasses prøve i dansk, svarende til 2,4 års fuldtidsundervisning i dansk
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C: 70 %
10. Hvilke krav skal opfyldes ved
familiesammenføring af en ægtefælle uden for EU eller Norden?
A: Begge skal være over 24 år, ægteskabet skal være indgået frivilligt, og parterne skal bo på samme
adresse i Danmark. Den ene part
skal bo fast i Danmark og skal råde
over sin egen bolig af rimelig stør-

En irakisk kvinde der snart skal
op til statsborgerskabsprøve,
fotograferet ved Københavns
Internationale dag 9.09.2007

Partiernes udlændingepolitik i august 2007
SOS mod Racisme har stillet integrationsordførerne fra alle Folketingets partier 17 spørgsmål om brændpunkter i dansk integrations- og udlændingepolitik. Vi har også fået bud på Ny Alliances udlændingepolitik - og på
de øvrige partiers bortset fra Dansk Folkeparti som ikke ønskede at svare. Alle spørgsmålene kunne krydses af
ved Ja, Nej, Ved ikke, ligesom der kunne skrives kommentarer til.
Hvis der ikke var sat kryds ved Ja/Nej/Ved ikke, har redaktionen selv sat kryds, der hvor det var muligt at tolke
svaret i retning af Ja/Nej/Ved ikke. Dette for at øge sammenligneligheden.
Her er hvad partierne har svaret:
A: Socialdemokratiet
B: Det Radikale Venstre
C: De Konservative

F: Socialistisk Folkeparti
V. Venstre
søger job?

1. Vil dit parti sikre bedre skolegang/uddannelse for tosprogede
børn og unge?
A: Ja. Vi har foreslået test af børn
i 3-års alderen vedrørende deres
sproglige udvikling for at kunne give dem den bedste start på skolen
i 6-års- alderen. Vi går ind for en
heldagsskole, hvor man kan sikre
at der både bliver tid til at lære og
til at lege, og hvor børnene dagligt
kan hente hjælp til lektierne. Vi har
foreslået obligatorisk lektiehjælp
på alle skoler.
B. Ja. Specielt uddannelse i tokulturel undervisning. Større boligsocial indsats.
C. Ja. Der er alt for mange tosprogede der går ud af folkeskolen
uden at have fået afgangseksamen - det skal vi gøre noget ved.
Der skal sættes flere ting i gang
som et initiativ i Århus, hvor man
har lavet et forberedelseskursus til
ungdomsuddannelserne for unge
tosprogede.
F: Ja.
V: Ja. Vi har været med til at iværksætte en række initiativer med
henblik på at styrke de tosprogedes muligheder i Folkeskolen,
f.eks. via obligatorisk sprogstimulering og test.
Y: Ja.
Ø: Ja. Modersmålsundervisning.
Efteruddannelse til lærere, der underviser i dansk som fremmedsprog. Maximal klassekvotient 22
2. Vil I modarbejde direkte eller
skjulte barrierer, når nydanskere

A: Ja. Vi mener danskerne skal have mulighed for at klage over diskrimination og få behandlet deres
sag i et mere potent anti-diskriminationsnævn på linje med praksis i
Ligestillingsnævnet.
B: Ja. bedre rammer for klagesager, mere vidensindsamling skal give synlighed
C: Ja. Det er svært at bevise folks
fordomme, når folk bliver afvist i
forbindelse med f.eks. et job. Det
er ikke lovgivningen, der er noget
i vejen med, men de generelle
holdninger, der skal arbejdes med.
F: Ja.
V: Ja. God integration går via arbejde, og aldrig før har der været
så mange indvandrere og efterkommere i arbejde som lige nu
- over 35.000 flere end i 2001.
Y: Ja.
Ø: Ja. Gratis danskundervisning
(også efter integrationsperioden)
mulighed for at bruge uddannelse
fra hjemlandet, evt. som merit. Bedre klagemuligheder ved diskrimination.
3. Vil I afskaffe den lave starthjælp,
således at flygtninge og udlændinge (og danskere der har opholdt sig mere end 1 år i udlandet)
ikke diskrimineres?
A: Ja. Vi stemte ikke for indførelse
af starthjælp i 2002, da vi ikke mener det bringer flere flygtninge og
indvandrere i arbejde at fattiggøre dem.
B. Ja. Den virker ikke.

Y: Ny Alliance
Ø. Enhedslisten
C: Nej. Vi har selv været med til at
indføre starthjælpen. Det er med
til at motivere til job, og hvis flygtningene evt. er for syge eller traumatiserede til at søge job, må kommunerne presses til at flytte de berørte over i en anden ordning.
F: Ja.
V: Nej, Den virker efter hensigten
og blev indført for at give flere et
økonomisk incitament til at arbejde.
Y: Ja.
Ø: Ja. Starthjælpen skaber kun fattigdom.
4. Vil dit parti gøre en aktiv indsats
for at mindske racisme i Danmark,
f.eks. ved at støtte organisationer
og gennemføre lovgivning, der aktivt arbejder mod fremmedfjendtlighed?
A: Ja.
B: Ja.
C: Nej. Som offentlig meningsdanner kan man selv være med til at
påvirke - det har jeg lige selv gjort
i et læserbrev vedr. en sag fra Frederiksberg Politi. Det er for ineffektivt at gennemføre klagesager eller yderligere lovgivning.
F: Ja.
V: Der er grund til at tro at det går
den rigtige vej. Flere virksomheder
ansætter nemlig etniske minoriteter og undersøgelser viser, at de
ansatte er meget tilfredse med deres nye kolleger med anden etnisk
baggrund end dansk.
Y: Ja.
Ø: Ja.
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5. Vil I lytte til den internationale
kritik af den til tider fremmedfjendske debat i det offentlige rum
fra ECRI - den europæiske kommission mod racisme, og CERD - FNs
komité mod racediskrimination,
og arbejde for en mere inkluderende retorik overfor flygtninge og
indvandrere (tonen)?
A: Ja.
B. Ja.
C: Ja, men jeg tror ikke, at der som
det blev antydet i ECRI’s sidste rapport, sidder højesteretsdommere,
som bevidst dømmer racistisk.
Men principielt skal vi lytte til den
internationale kritik.
F: Ja.
V: Ja, vi tager naturligvis de løbende forskellige rapporter og synspunkter til efterretning.
Y: Ja.
Ø: Ja.

A: Nej. Men vi vil arbejde for, at loven ikke administreres strammere
end den er tiltænkt. Praksis for afgørelser skal være kendte for dem,
der søger om fx familiesammenføring.
B. Ja. Danske statsborgere skal have ret til at bo i DK med børn og
ægtefælle.
C: Nej. Vi ser stadig for mange tilfælde hvor unge indgår i arrangerede ægteskaber med en ægtefælle fra hjemlandet.
F: Ja.
V: Nej. Den stramme udlændingepolitik giver ro til at forbedre integrationen for de indvandrere og
efterkommere som er her i landet
og det holder vi fast i.
Y: Nej.

10. Vil I følge FN’s Børnekonvention og sikre, at børn mellem 15 og
18 år også kan familiesammenføres?

6. Går I ind for, at racismeparagraffen, Straffelovens § 266 b, skal bevares?

A: Ved ikke.
B. Ja.
C: Ja. hvis der er særlige behov,
og hvis det kan påvises, at barnet
vil få bedre forhold i Danmark. - Det
er barnets tarv, det kommer an på.
F: Ja.
V: Nej. Vi ønsker at fastholde de
nugældende regler på området.
Der sagsbehandles individuelt og
det står tydeligt i loven, at man altid skal se på barnets tarv.
Y: Vi vil undersøge problemets omfang.
Ø: Ja.

A: Ja.
B. Ja
C: Ja.
F: Ja.
V: Ja, den er et brugbart værktøj
til at holde racismen nede.
Y: Ja.
Ø: Ja.
7. Skal den bruges oftere end nu?
A: Ved ikke.
B: Ved ikke. Vi vil ikke blande os i
anklagemyndighedens
arbejde,
men vi vil arbejde for forbedrede
klagemuligheder uden for strafferetten.
C: Ved ikke.
F: Ja.
V: Ved ikke. Det må være op til retssystemet at vurdere - det kan vi politikere ikke blande os i.
Y: Det må være op til domstolene.
Ø: Ja.
8. De stramme regler for familiesammenføring betyder, at mange
dansk-u
udenlandske
ægtepar
tvinges til at bosætte sig i vores nabolande. Vil dit parti ændre på de
regler?
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B. Ja.
C: Nej. Når man i pressen ser historier om familier der bliver skilt ad,
skyldes det ofte at en der har opholdstilladelse i Danmark, har fundet sig en ægtefælle - typisk i det
oprindelige hjemland, der ikke har
opholdstilladelse. Mens ansøgningerne om opholdstilladelse søges af ægtefællen, kan parret nå
at få børn, da der er mange ankemuligheder trods afslag.
F: Ja.
V: Nej. Den stramme udlændingepolitik giver ro til at forbedre integrationen for de indvandrere og
efterkommere, som er her i landet,
og det holder vi fast i.
Y: Ja.
Ø: Ja. Familiens enhed skal altid
sættes i centrum.

Irakiske flygtningebørn i Tyrkiet. Fra: Dansk Flygtningehjælps
temaavis om irakiske flygtninge
Ø: Ja.
9. Vil I gå ind for mere menneskelige regler og afgørelser, så familier ikke splittes ad? (Der er eksempler på mødre, der bliver sendt tilbage til hjemlandet og skilt fra
mand og børn).
A: Ja. Loven skal være stram, men
ikke urimelig eller uretfærdig.
Sagsbehandlingstiderne skal ned,
og der skal være en mere ensartet
praksis før tildeling af opholdstilladelser.

11. Vil dit parti sikre asylbørn ret til
uddannelse i samme omfang som
danske børn?
A: Ja. Vi har arbejdet for at asylbørn skal kunne gå i en dansk folkeskole på lige fod med de øvrige
børn siden 2004. Deres forældre
skal have mulighed for at tage et
arbejde.
B: Ja.
C: Ja. Det mener jeg, de har i dag.
Det er ikke altid hensigtsmæssigt at
lade børnene gå på en almindelig
folkeskole, da de måske er mærket
af deres oplevelser, eller ikke er gode nok til dansk. Derfor er interne
skoler på flygtningecentrene ok.

F: Ja.
V: Børn, der har fået asyl, har samme rettigheder som alle andre
børn i det danske samfund. Børn
af afviste asylansøgere er styrket i
forhold til deres forestående repatriering.
Y: Ja.
Ø: Ja. Børnene skal have uddannelse fra dag 1 og så længe de befinder sig i landet, uanset om det
er grundskole eller ungdomsuddannelse.
12. Asylsøgere og deres børn nedbrydes af den passive isolation på
asylcentre. Går I ind for at tildele
asyl til personer, der har været i
Danmark i mindst 2 år?
A: Nej. Vi mener, at asylcentre og
andre steder, hvor flygtninge opholder sig, skal have en bedre standard. Derudover skal asylansøgere
have lov til at arbejde og uddanne
sig, mens de er i Danmark.
B: Ja, dog kun midlertidigt ophold
-men det skal være allerede efter
18 måneder
C: Nej.
F: Nej. Vi vil afsætte de nødvendige ressourcer til en langt hurtigere sagsbehandling, for at undgå
problemet med de lange og psykisk opslidende ophold i asylansøgningsfasen.
V: Nej. Vi ønsker at fastholde de
nugældende regler på området.
Hvis der bliver ændret på det, vil
det nedbryde hele vores retssystem med tredeling af magten. I
øvrigt tilbydes alle repatrieringsprogrammer.
Y: Nej
Ø: Ja.
13. Vil I give asylsøgere mulighed
for at arbejde, hvis der ikke er truffet afgørelse om sagen, inden der
er gået en måned?
A: Ja. Folk, der er i en åbenlys
grundløs procedure ifht. deres
asylansøgning skal ikke have lov at
arbejde.
B: Ja.
C: Nej. Der bør ske aktivering i asylcentrene, men ikke ude på det almindelige arbejdsmarked.
F: Ja.
V: Nej. Hvis en asylansøgning nær-

mest automatisk bliver en billet ind
på det danske arbejdsmarked vil
det være svært at hjælpe de mennesker der har mest brug for hjælp
Y: Vi mener, at man skal følge EUs
regler om 6 måneder
Ø: Ja.
14. Vil I afskaffe de såkaldt ”motivationsfremmende
foranstaltninger” på asylcentrene?
A: Ved ikke. Det kan jeg ikke svare
entydigt på.
B: Ja
C: Nej. Der er ændret meget allerede. Madlavningsordningen er nu
fx udvidet til at gælde alle centrene, så man ikke behøves at spise
med madbilletter, og at der er meldepligt til politiet synes vi er meget fornuftigt.
F: Ja.
V: Ikke besvaret.
Y: Vi vil gerne være med til at gøre systemet mere menneskeligt
Ø: Ja.
15. Ca. 500 afviste irakiske asylsøgere tør ikke rejse hjem til krig og
kaos. De har boet her i op til 7 år
og har brug for at ”normalt” liv
(med skole og job), som man får i
Norge og Sverige. Vil I give dem
opholdstilladelse?
A: Nej. Vi mener, at flere af deres
sager bør revurderes. De øvrige
bør have ret til at arbejde og uddanne sig på lige fod med danskerne. Deres børn skal lære dansk og
gå i dansk skole.
B: Ja
C: Nej. Hvis man giver irakerne asyl,
forskelsbehandler man de afviste
flygtninge, idet der er mange der
accepterer Flygtningenævnets afgørelser og rejser hjem. Det vil
krænke retsbevidstheden.
F: Ja.
V: Nej. i det nordlige Irak er der
vækst og derfor ser vi gerne at afviste asylansøgere fra dette område vender tilbage for at hjælpe til
med genopbygningen.
Y: Ja.
Ø: Ja.
16. Vi modtager 500 kvoteflygtninge pr. år (langt færre end vore
nabolande). Vil I øge det antal?

A: Nej. Men vi ønsker en anderledes fordeling, således at Danmark
tager flere udsatte flygtninge fx
med psykiske lidelser eller handicaps.
B: Ja, og afskaffe det nuværende
kriterium der hedder ”integrationspotentiale” i udvælgelsen.
C: Nej. Vi vil derimod arbejde på at
flere lande tager imod kvoteflygtninge, i øjeblikket er der kun 10
lande i hele verden der tager imod
denne kategori, herunder Danmark, Finland, Sverige og Holland.
F: Ja. Vi støtter Dansk Flygtningehjælps forslag om at Danmark bør
modtage 1000 flere end det nuværende antal pr. år.
V: Nej. Vi ønsker at fastholde det
nuværende antal. I stedet har vi
været med til at øge hjælpen med
over 100 mio. kroner i nærområderne. For hver flygtning der hjælpes i Danmark kan der hjælpes 100
gange så mange i nærområdet
Y: Nej
Ø: Ja. Danmark er medansvarlig for
den irakiske flygtninge-katastrofe.
Vores ansvar er både at give asyl til
dem, der har søgt, at forøge støtten i nærområderne, og at tage
flere (2000) konventionsflygtninge blandt irakerne
17. Går I ind for at implementere
de internationale konventioner, vi
har ratificeret, i dansk lovgivning?
(Det er fx tilfældet med den europæiske menneskerettighedskonvention)
A: Ja.
B. Ved ikke. Vi vurderer hensigtsmæssigheden fra konvention til
konvention.
C: Ja. I princippet. Men det er en
meget teknisk diskussion
som vi løbende har – der kan være nogle problemer ved at tilpasse
dele af konventionerne til dansk
lovgivning.
F: Ja.
V: Nej. Danmark skal naturligvis leve op til de internationale konventioner som vi har ratificeret , og eftersom de allerede er blevet det,
ser vi ikke noget yderligere behov
for at skrive dem ind i dansk lov.
Y: Ja, i det omfang det giver bedre
beskyttelse.
Ø: Ja.
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Landsmøde
i SOS mod Racisme
Lørdag 24. november kl. 12.00
SOS mod Racisme
VerdensKulturCentret
Nørre Allé 7, 2. sal 2200 N
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Beretning fra Landsrådet og godkendelse
5. Regnskab for 2006 og godkendelse
6. Vedtagelse af fordelingsnøgle
7. Indkomne forslag
8. Valg af landsformand
9. Næstformand
10. Kasserer
11. Landskontaktperson
12. Revisor og revisorsuppleant
13. Eventuelt
Forslag til vedtægtsændringer og øvrige
forslag mailes til sos@sosmodracisme.dk
senest den 17. november.

Ordinær
generalforsamling
i København
Onsdag 3. oktober kl. 19.00
SOS mod Racisme
VerdensKulturCentret
Nørre Allé 7, 2. sal 2200 N
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Beretning
5. Regnskab 2006
6. Indkomne forslag
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Forslag til dagsordenen mailes til
sos@sosmodracisme.dk
senest den 28. september.

Krystalnatten 9. November 2007
Demonstration og fakkeltog i København kl. 17-19
Kl. 17: Nytorv Kl. 18: Rådhuspladsen
Program: Se http://www.lo-storkobenhavn.dk
Der er demonstrationer og møder i andre byer i
Danmark og i hele Europa.

Husk at skrive fødselsår og
e-mail på girokortet, da vores
nyhedsbrev bliver
elektronisk fremover
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Løsning til tipskuponen:
1A, 2B, 3C, 4A, 5B, 6A, 7B, 8C, 9A, 10A

Brandbjergnetværket Borgere for et Anstændigt Danmark, holdt stormøde d. 15. september
på Brandbjerg Højskole.
Elsebeth Gerner Nielsen
modtog Brandbjerg-prisen.

