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DANMARK 4. DEC. 2018 KL. 06.23

Politiken har stillet godt 20 spørgsmål til
Inger Støjberg om det såkaldte
paradigmeskifte. Hun vil ikke afvise, at
personer på tålt ophold må have egen båd, nu
de skal placere på øen Lindholm. Men det er
ikke det, der er tanken.

De udlændingestramninger, regeringen og
DF fredag aftalte, er blevet udlagt som et
decideret paradigmeskifte. Andre har dog
udlagt aftaleteksten som mere ord end reelle
forandringer. Politiken har interviewet
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udlændinge- og integrationsminister Inger
Støjberg (V), der ikke mindst har fremhævet,
at der fremover vil blive lagt mindre vægt på
eksempelvis arbejdstilknytning,
sprogkundskaber og børns tilknytning, når
det skal vurderes, om en flygtning skal
hjemsendes, hvis der er blevet roligt i
vedkommende hjemland.

Er sandheden ikke, at den største hindring
for at kunne inddrage flygtninges
opholdstilladelser – forholdene i hjemlandet
– er I ikke rigtig herre over?

»Det er jo rigtigt derhen, at vi selvfølgelig
ikke er herre over udviklingen i
hjemlandene. Men det, der ligger i det, er, at
vi har været alt for ringe til at inddrage
opholdstilladelser tidligere. Så 9 ud af 10 af
dem, der er kommet hertil, er blevet her. Det
er det, vi gør op med med det her«.

Bliver der med denne aftale ændret på, hvor
meget fredeligere det skal være blevet i et
hjemland, for at en flygtning kan miste sin

Læs også: Udlændinge på tålt ophold
skal bo på øde ø i Stege Bugt
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opholdstilladelse?

»Nej, det gør der jo ikke, for det er jo
konventionsbundet«, svarer Støjberg og
tilføjer, at Danmark indtil nu har været for
dårligt til at inddrage opholdstilladelser,
fordi eksempelvis arbejde har været tillagt
større betydning, end det skal tillægges nu.

I er blevet enige om, at opholdstilladelser
skal inddrages, så snart det er muligt.
Betyder det, at du har siddet som minister på
det her område 3,5 år, uden at man allerede
gør det?

»Nej. Vi har jo inddraget en lang række
opholdstilladelser, og en af de ting, vi har
gjort, er, at vi har gennemgået alle
somaliersagerne. Der er lagt op til, at vi i
endnu højere grad går ind og vurderer på,
om forholdene i hjemlandene har ændret
sig«.

Læs også: Bag om en hektisk dag:
Thulesen står henslængt med ryggen
mod væggen med en dåsebajer i
hånden. Der er gået en halv time,
siden ni klatøjede mænd og en
kvinde kom ud af glasdøren
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I skriver, at danskkundskaber, foreningsliv
og arbejde skal tillægges mindst mulig
betydning i vurderingen af tilknytning.
Betyder det, at sagsbehandlerne i dag
tillægger de ting mere betydning, end de
behøver?

»Det har i hvert fald betydet, at førhen har
det vægtet højere, end det kommer til i
fremtiden«, svarer Støjberg og tilføjer, at »vi
nået frem til, at vi kan tillægge det mindre
betydning i Danmark, end vi har gjort
tidligere«.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce
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For lidt fokus gennem årene
Har det været konventioner, der har stået i
vejen for at gøre det før nu? Har
embedsmændene sagt, at det ville være i
strid med internationale forpligtelser?

»Nej, jeg vil nærmere sige det sådan, at vi jo
igennem årene har været for lidt fokuseret
på, hvor langt vi kan gå på de her områder«.

I de seneste 3,5 år med dig som minister?

»Jamen vi kan jo hele tiden forbedre. Jeg tror
ikke, du kan finde et eneste interview med
mig, hvor jeg ikke siger, at vi hele tiden er på
jagt efter, om der er andre ting, der skal
strammes op«.

I kalder det et paradigmeskifte; betyder det,
at det vil vende rundt på forholdene, så det
snarere er 9 ud af 10 flygtninge, der vender
hjem igen efter de her stramninger?

»Jeg kan i hvert fald sige, at vi er langt mere
fokuseret på at sende folk hjem, end vi
tidligere har været. Og vi får også nogle langt
bedre redskaber til det med denne
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bedre redskaber til det med denne
finanslov«.

Nyhedsbrevet, der skraber
nyhedsflimmeret væk og giver dig
perspektiv på ugens politiske
debat. Udsendes hver fredag.

ah.hjerk@mail.tele.dk Tilmeld

Har I nogen vurderinger af hvor mange?

»Nej, jeg kan selvsagt ikke sætte et tal på, for
det afhænger jo af mange ting. Blandt andet
udviklingen i flygtningenes hjemlande«.

Ja, og er det ikke netop den største barriere
fortsat?

»Altså, jeg mener, at det bliver sat for hårdt
op, hvis det næsten er det eneste, der bliver
tillagt vægt«.

Men når I selv skriver, at mange flere vil
opleve at skulle udrejse i stedet for at få
forlænget deres opholdstilladelse, har I så
slet ikke en talmæssig vurdering af, hvor
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mange det vil være?

»Nej, der ligger ikke nogen tal på, hvor
mange det vil være. Men som der står, vil det
være en mærkbar forskel«.

Men der er ikke nogen embedsmænd, der
har lavet vurderinger af, hvad det vil komme
til at betyde?

»Nej, det kan man ikke sådan umiddelbart
sætte tal på«.

I skriver, at »en opholdstilladelse til en
nyankommen flygtning skal ikke udstedes
uden bagkant«. Det bliver de heller ikke i
dag, mig bekendt?

»Nej. Men man må også erkende, at når 9 ud
af 10 er blevet her, er det, fordi vi ikke har
været dygtige nok til at sende folk hjem«.

Loftet

Læs også: Asyl-øen Lindholm er
dyrere end samtlige klimatiltag,
smittefarlig og et juridisk problem
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Ifølge aftalen vil myndighederne fremover
lave dybdegående undersøgelser af, om man
kan inddrage forskellige flygtningegruppers
opholdstilladelser. Det har regeringen
tidligere gjort i forhold til somaliere, og en
række opholdstilladelser blev rent faktisk
inddraget.
Men det har jo ikke ført til hjemsendelser i
nævneværdigt omfang, har det?

»Der er også somaliere, der bliver sendt hjem
i dag«, siger ministeren uden at ville sige,
hvor mange der er tale om.

Det er dog velbeskrevet, at danske
myndigheder har haft ualmindelig svært ved
at effektuere hjemsendelserne.

Med i aftalen er også, at den siddende
minister skal være forpligtet til at indføre et
loft over familiesammenføringer, hvis
tilstrømningen nødvendiggør det.

Du har kaldt tyskernes loft et fuploft. Men er
det ikke også lidt fluffy, at I ikke kan skrive et
antal i jeres loft, i forhold til hvornår det kan
udløses?
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»Den store forskel er, at vores loft omfatter
alle (flygtningetyper, red.). Og den til enhver
tid siddende udlændinge- og
integrationsminister er forpligtet til at
udløse loftet, i det øjeblik forholdene gør, at
det bliver vanskeligt for Danmark at
familiesammenføre flere hertil«.

Det skal udløses, hvis antallet stiger kraftigt.
Hvor kraftigt?

»Det er jo en samlet vurdering«.

Man har jo omregnet det tyske loft til
omkring 70 om måneden efter danske
folhold. Er det i det lag?

»Det kan jeg ikke sige, for det kommer til at
afhænge af de konkrete forhold«, svarer
Støjberg.

Annonce
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Den måske mest omtalte del af aftalen fra i
fredags handler om, at kriminelle
udlændinge på tålt ophold ikke længere skal
være på udrejsecentret Kjærshovedgaard ved
Ikast, men på øen Lindholm ved Stege. De
skal dog kunne tage fra øen.

Inger Støjberg, gør du dig tanker om, hvor tit
de i forhold til deres privatøkonomi skal
kunne fragte sig til fastlandet?
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Annonce

»Det er os, der forestår færgedriften frem og
tilbage, og jeg ser ikke for mig, at man skal til
at begynde med hverken at ro eller noget
som helst frem og tilbage. De har heller ikke
så mange penge at gøre med, så det ligger
ikke ligefor«.

Der er jo alverdens organisationer i det her
land, Venligboerne og så videre. Må de
sponsere en båd til folk på tålt ophold, eller
er der noget til hinder for det?

»Meningen er, at det er os, der står for …«
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Men vil der være noget forbud mod at give
dem det?

Støjberg svarer i første omgang ikke på dette,
men sender efterfølgende via ministeriet et
skriftligt citat, hvor hun gentager, at »det er
ikke en del af forslaget, at beboerne på
Udrejsecenter Lindholm skal kunne
investere i egne transportmidler til og fra
Lindholm«, lyder det.

   

REDAKTIONEN ANBEFALER:

POLITIK

Tyskland har inspireret til
nyt loft, der kan aktiveres,
hvis Støjberg ønsker det
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»Det mest uvelkomne sted«: Dansk
asyl-ø skaber internationale
overskrifter
I går

»Vi har lavet en markant stramning
af udlændingepolitikken i
Danmark«
Fredag 30. november 2018

Overblik: Det indeholder
finansloven for 2019
Fredag 30. november 2018

Støjberg melder afbud til slutmøde
om FN's migrantpagt
21 timer siden

Politiken Historie: I år kan du give en
historisk god julegave
Særligt julegavetilbud: 4 numre af Politiken Historie for
399 kr.
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Mand dræbt i stor ulykke på
Holbækmotorvejen

Forbrugerombudsmanden lukker igen
forbudt eksamenssalg

 

 

Eksperter fisker med strøm efter uddøende
laksefisk

 

Ren mandeliste sender S på kvindejagt i
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Tibet-sagen ruller: »Selv i
Olsen-banden film sagde de,
at kineserne ikke måtte se
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første skridt ud af
hvidvaskskandalen
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DF om syvdoblede udgifter
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Mest læste

Politiken har stillet godt 20 spørgsmål til Inger Støjberg
om det såkaldte paradigmeskifte. Hun vil ikke afvise, at
personer på tålt ophold må have egen båd, nu de skal
placere på øen Lindholm. Men det er ikke det, der er
tanken.
AF MORTEN SKÆRBÆK

Støjberg: »Færgen skal gå så
sjældent som muligt, og prisen
skal være så høj som muligt – men
så vi holder os inden for
konventionernes rammer«
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e udlændingestramninger, regeringen og DF
fredag aftalte, er blevet udlagt som et decideret
paradigmeskifte. Andre har dog udlagt
aftaleteksten som mere ord end reelle
forandringer. Politiken har interviewet
udlændinge- og integrationsminister Inger
Støjberg (V), der ikke mindst har fremhævet, at
der fremover vil blive lagt mindre vægt på
eksempelvis arbejdstilknytning,
sprogkundskaber og børns tilknytning, når det
skal vurderes, om en flygtning skal

De medlemmer, der bliver ramt af opholdskravet i det
nye år, har tilsammen betalt 600.000 kroner i
medlemsbidrag til staten. DF åbner for at betale
pengene tilbage til dem.
AF CECILIE LUND KRISTIANSEN

rederik Thrane er for nylig flyttet hjem til
Danmark efter 11 år i USA, hvor han har arbejdet
som designer for brands som Skagen og Levi’s. I
alle årene har han været medlem af en a-kasse,

Staten beholder pengene fra a-
kassemedlemmer, selv om de
mister retten til dagpenge

2
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alle årene har han været medlem af en a-kasse,
fordi han vidste, at han på et tidspunkt ville
vende hjem. En forsikring, der har kostet ham i
omegnen af 70.000 kroner.

Men hvis alt går efter planen, vedtager
regeringen og Dansk Folkeparti inden længe et
opholdskrav, der betyder, at Frederik Thrane
ikke får noget som helst ud af de penge, han

Danmarks forsvar blev udspillet af Serbien, der vandt
med 5 mål.
AF HENRIK BRAAD JACOBSEN

De danske håndboldkvinders drøm om at
avancere til mellemrunden ved EM i Frankrig
med de maksimale fire på kontoen led ikke
alene skibbrud mod Serbien i den sidste
puljekamp i Nantes. Nej, de blev ganske enkelt
knust af et perfekt indstillet Balkan-hold, der
pillede pynten af et nervøst og
usammenhængende dansk hold og vandt 25-
30.

Danmark var stort set fra første fløjt på hælene,
og det blev i løbet af de 60 minutter ikke til en

Serbien ydmyger Danmark, der
slutter som nummer 33
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Hvordan taler vi om sex? I DR-programmet 'Lysten
mangler i Lem' er vores intime relationer er blevet til et
håndværkertilbud, et knald er blevet til et værktøj i
kassen, og så kan vi ellers ligge og bore i hinanden,
mens skånevasken kører.
AF FELIX THORSEN KATZENELSON

er er et vittigt ordsprog, der lyder noget i
retning af ’Sex er som pizza, selv når det er
dårligt, er det ret fedt’.

Men ingen kan leve af et enkelt stykke
køleskabskold hawaiipizza lørdage i ulige uger,
hvor børnene er på spejderlejr. Men det er nu
engang sådan, landet ligger hjemme hos Dorte
og Mikael, for som speakerstemmen siger, så
har de et problem.

»Hvad er det for en måde at snakke
om sex på?«: Mikael får for lidt, og
Dorte får det for ufedt i nyt DR-
program om ægteskabelig
lagengymnastik
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har de et problem.

»Hvad er det for en måde at snakke
om sex på?«: Mikael får for lidt, og
Dorte får det for ufedt i nyt DR-
program om ægteskabelig
lagengymnastik
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har de et problem.

Der er gået velfærdssnak i sexdiskursen, og ikke

Vi skal lave en model, der ikke frarøver os vores egen
menneskelighed.

kan hjemsende en afvist eller en udvist
asylansøger, krænkes vores retfærdighedssans
klart og tydeligt. Men tanken om at isolere og
internere en gruppe mennesker fysisk er ikke
løsningen.

Dansk Folkeparti og regeringen vil på en lille ø,
der tidligere husede et forskningscenter i
dyresygdomme, internere flere forskellige
grupper af mennesker, ikke kun udviste
kriminelle – i alt op mod 17.000 personer.

Vi må sige fra som medmennesker
og i stedet lade DF lukke sig om sig
selv på deres egen øde ø
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