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SOS mod Racisme er skuffede over, at Radikale Venstre har
givet køb på en menneskeværdig udlændingepolitik
SOS mod Racisme beklager, at De Radikale har solgt udlændingepolitikken for at stå bedre ved næste
folketingsvalg. Angiveligt for at undgå en VKO-regering, hvor udlændingepolitikken defineres af Dansk
Folkeparti.
Men den aktuelle stramme udlændingelovgivning er også defineret ud fra Dansk Folkepartis
fremmedfjendske holdninger.
Vi er skuffede over:
- at fx dansk-udenlandske ægtepar og deres børn fra lande uden for EU og EØS og Svejts fortsat ikke
har ret til at bo sammen i Danmark, men kun kan få opholdstilladelse, hvis de opfylder
tilknytningskravet, 24-årsreglen, og hvis den familiesammenførte består en dansk-eksamen inden for de
første 9 måneder i Danmark.
Tilknytningskravet, som er et særegent dansk fænomen, har kun til formål at forhindre
familiesammenførsler til Danmark. Kravet består i, at parrets samlede tilknytning til Danmark skal være
større end til ethvert andet land;
- at regeringen ikke har fundet en menneskeværdig løsning for de afviste asylansøgere, som har boet i
Danmark i mange år, og som ikke kan rejse tilbage til det land de flygtede fra, og at de fortsat bliver
tvangsudsendt folk til lande, hvor de er i risiko for tortur og fængsling;
- at humanitært ophold stort set er afskaffet, og at psykisk syge og handicappede afviste asylansøgere i
stort tal tilbagesendes med deres børn efter mange år i Danmark. Det endda uden, at de har mulighed for
at få den nødvendige medicin eller midler, der kan lette handicappet i hjemlandet.
- at kun de få asylansøgere, som på ethvert tidspunkt medvirker til deres egen tilbagesendelse i tilfælde
af at de bliver afvist, får mulighed for at flytte uden for asylcentrene. Og selv da er deres muligheder for
at kunne arbejde og uddanne sig fortsat ekstremt små.
Vi vil opfordre regeringen til - i stedet for at underkaste sig Dansk Folkepartis politik - at genindføre en
udlændingepolitik, der overholder menneskerettighederne, og som respekterer alle menneskers
værdighed.
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