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Høringssvar fra SOS mod Racisme om ny kvoteordning
København, d. 8. oktober 2017
Til Udlændingeministeriet,
att. uim@uim.dk og brj@uim.dk.
SOS mod Racisme takker for tilsendelsen af lovforslaget om ny kvoteflygtningeordning med høringsfrist 9.
oktober 2017.

Når man læser regeringens begrundelse for forslaget, er det svært at få den til at hænge sammen,
forslaget har ingen sammenhængskraft! Det er selvfølgelig også særlig svært, når man nu de
seneste 30 år – også i tider hvor der fx kom flere spontane asylansøgere fra det tidligere
Jugoslavien - har argumenteret på den modsatte måde. For over hele det politiske spektrum – fra
Enhedslisten til og med Dansk Folkeparti, har man argumenteret for, at man skulle tage imod
kvoteflygtninge som – modsat spontane flygtninge – i det mindste allerede var anerkendt som
flygtninge af FN, så de var i det mindste berettiget til at få asyl i Danmark – frem for at sidde og
rådne op i usle flygtningelejre i nærområderne. Under de seneste borgerlige regeringer har man
skærpet kravene voldsomt til, at man fraset et mindre antal kvoteflygtninge, som godt måtte
skulle genbosættes inden for kort tid eller være særligt syge, selv ville udvælge flygtningene efter
hvem, der bedst kunne gavne det danske samfund og formodentlig koste Danmark færrest
penge. Det har SOS mod Racisme altid har været imod og ment at Danmark burde modtage dem,
der efter FNs vurdering havde størst behov for det.
Ifølge regeringens begrundelse har antallet af spontane asylansøgere nået et historisk højt niveau.
Men det er ikke den fulde sandhed, for i 1995 kom der dog flere asylansøgere til Danmark fra
Bosnien og andre områder i Jugoslavien, end der er kommet i de senere år. I 1995 gav
opholdstilladelse til 20.347 flygtninge, heraf 16.077 fra Bosnien. Der blev givet ca. dobbelt så
mange opholdstilladelser til flygtninge i 1995 som i 2015 (ca. 10.856).
Videre hedder det i regeringens begrundelse, at på grund af det store asylansøgerantal er myndighederne
efterladt med en betydelig opgave i forhold til bl.a. asylsagsbehandling og integration. Men det er jo kun
den halve sandhed: for kvoteflygtninge skal der jo ikke foretages asylbehandling for, de kan blive modtaget
direkte i en kommune. Asylbehandlingen er jo gjort forud af FN.

Når: Det er regeringens opfattelse, at Danmark fortsat skal genbosætte flygtninge og
dermed også fremadrettet støtte den globale genbosætningsindsats for en del af

verdens flygtninge, - hvorfor stopper man så nu, hvor der er det højeste antal flygtninge og internt
fordrevne siden 2. verdenskrig, og hvor konfliktniveauet i store områder i verden synes at eskalere
og kan føre til endnu flere flygtninge?
Regeringen argumenterer videre med at:
Ingen eller et lavt antal spontanasylansøgere giver bedre mulighed for at modtage kvoteflygtninge, ligesom det vil gøre det i en situation, hvor det går godt med integrationen
af de udlændinge, der allerede befinder sig i Danmark.
Og derfor vil udlændingeministeren selv have lov at bestemme, hvornår begge dele går godt!
Men trods alle disse udlændingestramninger, grænsekontrol, fokus på udvisninger og mishandling
af afviste asylansøgere gennem motivationsfremmende procedurer og restriktioner på alt og
mishandling af kriminelle og udlændinge på tålt ophold for ikke at overholde chikanerende
forpligtelser, der skal gøre tålt ophold utåleligt og trods diverse skræmmekampagner om: Kom ikke til Danmark søg hellere asyl i et andet land! tror vi i SOS mod Racisme, at der bliver ved med at komme asylansøgere til Danmark! Ikke for at
udnytte vores velfærdssamfund, men netop for at få et fristed, et asyl.
Desuden synes vi ikke, det er meningsfuldt, at overlade beslutningen om at modtage kvoteflygtninge til en udlændingeminister, der har udlændingestramninger som sit politiske virke og mål.
Hvad angår integration:
Integrationen får dårligere og dårligere kår, jo mere politikerne taler udlændingene ned og
fokuserer på udlændingepolitik, og jo flere stramninger de laver. Debatten må svække
udlændinges ønsker om integration i Danmark, og den deler den danske befolkning op i to lejre.
Og integrationen modarbejdes af de i 2015 indførte fattigdomsydelser, og af at regeringen
opretter parallelsamfund ved at diktere asylansøgerne ophold i store asyllejre med cafeteriaordning - en periode også med teltlejre-, og utrolig mange restriktioner og få tiltag på at give
asylansøgerne noget meningsfuldt at lave.
Gennemføres forslaget må de politiske partier, der stemmer for, finde på en ny
bortforklaringsmåde over for deres behandling af spontane asylansøgere i Danmark. For den om
at man foretrækker kvoteflygtninge, står ikke til troende!
Udover disse indvendinger svækker forslaget Danmarks samarbejde med UNHCR og FN, og det går
ud over de kvoteflygtningene i verdens brændpunkgter og nærområder.
SOS mod Racisme er imod lovforslaget og opfordrer regeringen til at trække det tilbage, subsidiært
vil vi opfordre de enkelte folketingsmedlemmer til at stemme nej.
For SOS mod Racisme,
Anne Nielsen,
Næstformand

