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Refugees Welcome takker for muligheden for at komme med vores bemærkninger til lovforslaget.
Indledningsvis vil vi gerne tage afstand fra lovforslaget, som vi mener er en forringelse af
Danmarks medansvar for flygtninge på verdensplan, og vi frygter, at det blot vil være første skridt
til en total afskaffelse af genbosætningsaftalen.
Antal og integration
Regeringens argumenter om, at antallet af spontanflygtninge i Danmark skulle være så højt, at
man ikke kan magte flere i øjeblikket, savner hold i virkeligheden. Det er rigtigt, at både
Udlændingestyrelsen og kommunerne oplevede en spidsbelastning på indkvartering og
sagsbehandling henover efteråret og vinteren 2015, og havde svært ved at følge med.
Indrejsetallet faldt dog ganske hurtigt på grund af Sveriges ID-kontrol i december 2016, og i hele
2016 og 2017 har vi haft historisk lave indrejsetal med ca. 300 pr. måned. Samtidig er
anerkendelsesprocenten faldet fra 85 til 33 procent, således at meget færre visiteres til
kommunerne. Det er kun 2.000 spontanflygtninge, der har fået asyl i Danmark i de første 8 mdr af
2017.
Som reaktion på de højere antal i 2015 og 2016 har de fleste kommuner indrettet sig bedre på
modtagelse af flygtninge, og har opnået større erfaring og bedre resultater med de nyankomne.
Flere kommuner melder således i dag, at de godt kan håndtere et større antal end dem, de
modtager lige nu. I vores daglige kontakt med de nyankomne er det også vores indtryk, at langt
flere kommer i job og i uddannelse i dag end for nogle år siden.
Kvoteflygtninge er i øvrigt netop de seneste år blevet udvalgt på baggrund af deres
integrationspotentiale. Ikke noget, vi er tilhængere af, da vi mener at beskyttelsesbehovet burde
veje tungest.
Der er således ingen seriøse argumenter for at stoppe modtagelsen af den sædvanlige kvote på
500 om året.
Danmark må bidrage som andre lande
Antallet af flygtninge er ekstremt højt lige nu på verdensplan, og 86% af dem befinder sig i de
nærområder, som allerede er fuldstændig overbelastede, og selv i fare for at kollapse. Set i lyset af
Danmarks velstand, arbejdsløshed, stabilitet, lave fødselstal osv. burde vi være i stand til at løfte et
langt større antal ud af nærområderne.
Sammenlignet med alle de andre lande i EU, som vi kan sammenligne os med, kommer der meget
få asylansøgere til Danmark for øjeblikket (se graf næste side, tal fra Eurostat).

Menneskesmuglere
Regeringens bekymring for brugen af smuglere klinger hult, når kvoteflygtninge lige netop er den
sikre vej uden om dem. Samtidig har Danmark lukket for at søge om asyl på de danske
ambassader for mange år siden, og for nylig har man både begrænset og udskudt adgangen til
flygtninges familiesammenføring og gjort det sværere at få visum til Danmark. Der er således ikke
andre veje i sikkerhed for de forfulgte og krigsramte flygtninge end via menneskesmuglernes
farlige og dyre adgangsveje.
Fleksible kvoter
Umiddelbart en god idé at gøre kvoterne mere fleksible for at kunne tilpasse sig de svingende,
spontane indrejsetal. Men det er svært at forestille sig, at en minister vil anbefale, at vi næste år
tager imod 5.000 ekstra, fordi vi har fået så få i år. Det vil til hver en tid blive brugt som
undskyldning for at tage imod færre eller ingen. Selv de 1.000, som Løkke tilbød EU at tage imod,
da Italien og Grækenland var helt i knæ i 2015, blev aldrig til noget. Selv indenfor EU har Danmark
tilsluttet sig den usolidariske klub sammen med Polen og Ungarn, som ikke vil deltage i en
fordelingsnøgle.
Første skridt mod afskaffelse
Desværre tyder meget på, at dette lovforslag er en fordækt måde at afskaffe hele kvoteaftalen på.
Hvis Danmark ikke længere forpligter sig til at tage imod et vist antal, er vi ikke for alvor med til at
aflaste de overfyldte FN-lejre. I forvejen har Folketinget på den mest usolidariske måde besluttet at
udvælge dem, vi bedst kan integrere – og man er sågar begyndt at inddrage kvoteflygtninges
opholdstilladelse, selvom der på ingen måde kan siges at være stabile og varige forbedringer i
Somalia.
I forvejen er det alt for få lande i verden, der tager imod kvoteflygtninge. Genbosætningen via FN
udgør den hidtil eneste bæredygtige løsning på flygtningeproblemet. Det er utroligt trist, at
Danmark nu ser ud til at vende denne løsning ryggen. Oven i købet på et tidspunkt, hvor antallet af
flygtninge er stigende, og hvor Danmarks økonomi har det udmærket.
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