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Racisme i dansk politik
AF JETTE MØLLER, formand, SOS mod Racisme
SOS mod Racisme udtaler hermed skarp fordømmelse af Venstres nye udlændingeudspil, der vil give fortrinsret til
bestemte udlændinge, som Venstre mener »kan og vil integreres« i det danske samfund.
I første omgang meldte Inger Støjberg klart ud: De, som »ikke kan og vil integrere sig«, er muslimerne. I et ultrakort
interview lykkedes det fru Støjberg at sige »muslimer« fire gange, så ingen kunne være i tvivl.
Det skabte – med rette – betydelig ravage, og Venstres gruppeformand, Kristian Jensen, skyndte sig at understrege,
at det skam ikke havde noget med religion at gøre. Det er dem, som ikke kommer fra vores egen kulturkreds, der
ikke kan og vil integrere sig. Ups!
Om Venstre vil forskelsbehandle folk på grund af deres hudfarve, religion, nationalitet eller etnicitet, er sådan set helt
ligegyldigt. Det er under alle omstændigheder ulovlig diskrimination og racisme.
Den moderne videnskab har opgivet begrebet menneskeracer. Så i dag er ”racisme” troen på, at ens egen etniske
gruppe, nationalitet eller kultur er bedre end andre, og at
forskellige kulturer ikke kan leve sammen.
Pia Kjærsgaard pakker ikke noget ind: Der findes kun én
civilisation, den vestlige. Punktum. Men Venstre kan skam også.
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Belært af erfaringen – og Dansk Folkepartis succes – trækker
Venstre udlændingekortet her inden valget og påstår, at regeringen har slækket på udlændingepolitikken. På trods af
at SOS mod Racisme flere gange har understreget, at den politik, der føres på udlændingeområdet, fortsat er
inhuman.

En kompliment?
Men det opfatter Socialdemokraterne vist nærmest som en kompliment, for partiets ordfører bedyrer uafladeligt, at
regeringens udlændingepolitik er en af de strammeste i Europa.
Og De Radikale har opgivet at få gennemført sin politik på området. Selv 24-årsreglen og tilknytningskravet vil man –
med det nuværende regeringssamarbejde – lade fortsætte.
Det vil Venstre ikke. Fremover bortfalder både 24-årsreglen og tilknytningskravet for dem, der »kan og vil integreres«.
De skal heller ikke længere dokumentere sprogkundskaber, og de skal kun have fast ophold i tre år for at få
familiesammenføring. Hvis de er kommet til landet på grund af job, skal de kun tjene lige godt det halve af, hvad de
andre – dem, der »ikke kan og vil integreres« – skal tjene.
Sidstnævnte skal til gengæld have fast ophold i 12 år (!), før de kan få familiesammenføring. Og både sprog- og
tilknytningskrav skal strammes.
Foruden de sædvanlige EU- og EØS-lande kommer de, »der kan og vil«, fra de lande, som har en »meget høj
menneskelig udvikling« ifølge FN. Lande som Saudi-Arabien og Cuba har Venstre behændigt siet fra ved at fjerne
lande med visumpligt. »Vores egen kulturkreds« blev det dog ikke til, for listen omfatter stadig f.eks. Argentina,
Japan, Singapore og Brunei.

Usaglige kriterier
SOS mod Racisme tager stærk afstand fra Venstres forslag. Forskelsbehandlingen bygger på usaglige kriterier og er
dermed ikke lovlig. Samtidig tager vi afstand fra den racistiske retorik, som folketingsmedlemmer benytter, når de
beskylder store grupper af vores nuværende medborgere for at mangle »evnen eller viljen til at integreres«. Den
sprogbrug er skadelig for sammenhængskraften i det danske samfund.

