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Meningsmåling om udlændingepolitik, marts 2022 

Facebookgruppen ‘Human udlændingepolitik’ har undersøgt danskernes holdning til: 
 
1. Forskelsbehandling af flygtninge, der søger asyl i Danmark 
2. Danmarks asyl- og flygtningepolitik  
3. Hjemtagning af de danske kvinder og børn, der stadig tilbageholdes i en flygtningelejr i Syrien. 
  
Gruppen ønsker med undersøgelsen at få af- eller bekræftet nogle af de mange påstande om 
danskernes holdninger til flygtninge og den førte politik, der florerer på særligt de sociale medier, 
hvor de sjældent bakkes op af fakta eller data men alligevel tages for pålydende af mange.  
 
Undersøgelsen er repræsentativ for hele den danske befolkning 18 år+. 
Den er gennemført som en telefonbaseret undersøgelse ved brug af Voxmeters CATI-system 
(Computer Assisted Telephone Interview) blandt tilfældigt udvalgte respondenter. Data er 
indsamlet efter nationalt repræsentative kvoter på køn, aldersgrupper og region.  

Dataindsamlingen er foretaget i perioden den 16-03-2022 til den 27-03-2022, og der er indsamlet 
data fra 1.036 nationalt repræsentative respondenter.  

De samlede resultater fremgår af rapporten ‘Voxmeter Meningsmåling om udlændingepolitik - 
Marts 2022’. 

For eventuelle spørgsmål vedr. rapporten, kontakt Stella Sørensen, srandal@outlook.com. 
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1. Forskelsbehandling af flygtninge der søger asyl i Danmark 
 
De nyligt indførte særlove for afghanske og ukrainske flytninge har affødt megen debat om 
Danmarks forskelsbehandling af flygtninge.  
 
Undersøgelsen viser, at flere danskere over 18 år (48%) er imod forskellige regler afhængigt af 
hvor flygtningene kommer fra, end for forskellige regler (45%), dvs. at næsten hver anden  dansker 
ønsker ens regler uafhængigt af, hvor flygtninge kommer fra. 
 
Som det fremgår af rapporten er det især befolkningsgruppen 18-34 år, der ønsker ens regler for 
flygtninge. I den aldersgruppe er hele 67% for ens regler, mens kun 28% er imod.  
 
Modstanden mod forskelsbehandlingen er størst i Region Hovedstaden, hvor 54% ikke ønsker 
forskelsbehandling, mens 36% er for. 
 
 

 
 
Hele 57% af de vælgere, der senest stemte Liberal Alliance, foruden 42% af Socialdemokratiets, 
34% af Det Konservative Folkepartis og 32% af Venstres, mener, at der skal gælde samme regler 
for flygtninge uanset deres oprindelsesland. 
 
 
  

48,0%

44,7%

7,4%

Hvilket af følgende udsagn beskriver 
bedst din holdning til, hvilke regler der 
skal gælde flygtninge, som søger asyl i 

Danmark? )

Jeg mener, at der skal gælde samme regler for alle flygtninge
uanset hvor de kommer fra

Jeg mener, at der skal gælde forskellige regler afhængigt af hvor
flygtningene kommer fra

Ved ikke
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2.  Danmarks asyl- og flygtningepolitik  
 
Markant flere danskere (27%) mener, at politikken er for stram, end at den er for slap (16%), mens 
46% af Danmarks befolkning 18 år+ er ’overvejende enige’ i Danmarks asyl- og flygtningepolitik. 
12% har ikke taget stilling. 
 
Det er især personer under 50 år, der mener, at Danmarks asyl- og flygtningepolitik er for stram.  
 
Således mener 34% i aldersgruppen 18-49 år, at vores udlændingepolitik er for stram, mens kun 
15% i samme aldersgruppe mener, at den bør strammes yderligere.1 
 
Geografisk set er det i Region Hovedstaden, at flest finder politikken for stram (36%), mens kun 
10% ikke finder den stram nok.  
 

 
 
 
Blandt de personer, der stemte på Socialdemokratiet ved sidste folketingsvalg er 60% 
’overvejende enige’ i Danmarks asyl- og flygtningepolitik, og det samme gør sig gældende for 62% 
af Konservative og 55% af Venstres vælgere. 
  

 
1 Tallene er beregnet som et gennemsnit af aldersgrupperne 18-34 år og 35-49 år. 

26,6%

45,7%

16,2%

11,6%

Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst 

din holdning til Danmarks asyl- og 
flygtningepolitik?

Jeg mener, at Danmarks asyl- og flygtningepolitik er for stram

Jeg er overvejende enig i Danmarks asyl- og flygtningepolitik

Jeg mener ikke, at Danmarks asyl- og flygtningepolitik er stram nok

Ved ikke
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3. Hjemtagning af de danske kvinder og børn, der stadig tilbageholdes i en flygtningelejr i 
Syrien. 
 
Et flertal i den danske befolkning (57%) mener, at den danske regering skal hente de danske børn 
hjem, der fortsat tilbageholdes i flygtningelejre i Syrien sammen med deres mødre.2  
 
37% mener, at mødrene skal med.  
 
Opbakningen til at hjemtage børnene (og for manges vedkommende også deres mødre) er størst 
blandt de 18-34 årige. Her mener hele 64% at børnene skal hentes hjem, mens 45% mener, at 
både mødre og børn skal hentes hjem. 
 
 

 
 
 
 
Blandt personer, der stemte på Socialdemokratiet ved sidste folketingsvalg mener et flertal (37%), 
at både børn og mødre skal hjemtages, (19% ønsker kun børnene hentet, og 30% ønsker ingen 
hentet), mens knap hver tredje vælger, der senest stemte Venstre, Konservative og LA ønsker 
både børn og mødre hentet hjem. 

 
2 De 57% fordeler sig på afrundet 37% der mener, at regeringen skal hjemtage både børnene og 
deres mødre og 20% der mener, at kun børnene skal hentes hjem. 

37,3%

19,6%

30,0%

13,1%

Skal regeringen hjemtage de danske 
kvinder og/eller deres børn fra Syrien?

Jeg mener, at den danske regering skal hjemtage både
børnene og mødrene
Jeg mener, at den danske regering skal hjemtage børnene
men ikke mødrene
Jeg mener hverken, at den danske regering skal hjemtage
børnene eller mødrene
Ingen af ovenstående / ved ikke


