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Opholdstilladelser i Danmark

§ 7.1:  Konventionsstatus, 1983 (flugt fra individuel forfølgelse og omfattet af Flygtningekonventionen)
• midlertidigt ophold
• ret til familiesammenføring 
• Inddragelse af opholdstilladelse kan kun ske, hvis der er sket fundamentale, stabile og varige ændringer i 

hjemlandet

§ 7.2:  Beskyttelsesstatus (flugt fra krænkelser i henhold til Menneskerettighedskonventionen og Torturkonventionen)
• midlertidigt ophold
• ret til familiesammenføring 

• Inddragelse af opholdstilladelse kan ske, uanset at der fortsat er tale om, at situationen er alvorlig og må 
betegnes som skrøbelig og uforudsigelig

§ 7.3:  Midlertidig beskyttelsesstatus, 2015 (flugt fra vilkårlig voldsudøvelse og overgreb på civile)
• midlertidigt ophold

• ret til familiesammenføring efter 2 år
• Inddragelse af opholdstilladelse kan ske, uanset at der fortsat er tale om, at situationen er alvorlig og må 

betegnes som skrøbelig og uforudsigelig



Særlovgivning 

Palæstinenserloven (marts1992)

Særlov for bosniske flygtninge (november 1992)

Kosovo nødloven (april 1999)

Særloven for evakuering af afghanere (september 2021)

Særloven for fordrevet fra Ukraine (marts 2022)



Flygtningestrømme og modtagelse af de forfulgte 



Tre analysespor
 Konflikter og tal: flere, længerevarende konflikter og 

voksende flygtningetal

 Faser i flygtningearbejdet: holdninger og politikker/fra 
humanitær stormagt og integration til frygtsom miniput 

 Lovgivning: fra rettighedstænkning og ny udlændingelov              
til integrationslov, ghettolove samt reduktion af 
rettigheder



Konflikter og tal
 Flere konflikter (kort og tal)

 Længerevarende konflikter (fra gns. 6-8 år til nu 18-20 år)

 Accelererende faktorer (klima, befolkningsvækst, ulighed, 
fødevarekrise, energikrise, flygtninge som våben)

 Flere flygtninge





















Verdens flygtningetal

Ukraine

SyrienAfghanistan
Irak Eritrea

Myanmar
Venezuela

Sydsudan



Konflikter og tal
 Flere konflikter (kort og tal)

 Længerevarende konflikter (fra gns. 6-8 år til nu 18-20 år)

 Accelererende faktorer (klima, befolkningsvækst, ulighed, 
fødevarekrise, energikrise, flygtninge som våben)

 Flere flygtninge: 103 millioner i 2022



Konflikter og tal

 Flere konflikter (kort og tal)

 Længerevarende konflikter (fra gns. 6-8 år til nu 18-20 
år)

 Accelererende faktorer (klima, befolkningsvækst, 
ulighed, fødevarekrise, energikrise, flygtninge som våben)
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 Resultat 

Flere flygtninge: 103 millioner i 2022

… og kurven er vanskelig at knække



 Tre faser i flygtningearbejdet

1. Fra Flygtningekonvention (1951) til Udlændingelov     
(1983).  Respekt for konventionerne.

2. Fra Udlændingelov (1983) til Integrationslov 
(1998). Stigende flygtningetal, polariseret debat, stigende bekymringer.

3. Stramning på stramning indtil d.d. Utallige stramninger, tab 
af overblik og forudsigelighed.



Flygtninge og flygtningepolitik  i Danmark 1950-2022

Vietnam
/Irak

Flygtningekonventionen 1951

Hartling
Højkommissær

Ny Udlændingelov 1983

Polariseret debat 1985/86

Ny Integrationslov 1998

Fra Nyrup til Fog – stramning på stramning



 Lovgivning: Tre håndtag

 Adgangen til Danmark (fra beskyttelse af flygtninge til 
beskyttelse af ”os”)

 Vilkår og rettigheder i Danmark (fra lighed for loven til 
reducerede rettigheder)

 Ud af Danmark igen (fra permanent ophold til 
permanent midlertidighed)



1. Adgang til Danmark (og EU)
 ”de facto” flygtningebegrebet slettes 2002
 Muligheden for at søge asyl på en dansk ambassade afskaffes
 Kvoteflygtninge – nye kriterier 2005, stop i 2016 og senere langsom åbning 
 Reglerne for familiesammenføring strammes over en årrække
 Nej tak til de syriske børn
 Fodslæb i forhold til de irakiske og afghanske tolke
 Øget grænsekontrol i Danmark og EU
 EU samarbejde med Tyrkiet, Libyen og andre
 Styrket FRONTEX samarbejde ved de ydre grænser
 Eksternaliseringstanker – Rwanda m.v.



2. Vilkår og rettigheder i Danmark
 Lavere sociale ydelser herunder brøkpension og optjeningsprincip for børnecheck

 Stavnsbinding 3 år (integrationsloven) og begrænsninger i frit boligvalg (ghettoplaner) 

 Begrænsninger og ventetider på familiesammenføring (efterfølgende dom i Strassburg)

 Lang vej til statsborgerskab (demokratiproblem)

 Skærpede straffe

 Midlertidigt ophold og fokus på hjemrejse (asylaftale (2012), paradigmeskiftet (2019)

 Motivationsfremmende foranstaltninger på asyl- og udrejsecentre (opholdspligt, meldepligt, ikke 
madlavning, frihedsberøvelse m.v.)

 Adskillelse af asylpar (senere dom i Strassburg) 

 Symbolpolitik: burkaforbud, håndtryk, Rwanda-planer, fængsel i Kosovo mm

 Oplevelser med diskrimination, politi profilering m.v.

 Dataopsamling/digitale spor



3. Ud af Danmark igen

 Mulighederne for permanent ophold forringes 
løbende og ophæves med paradigmeskiftet (2019)

 Myndighederne mere offensive med inddragelse/ikke 
forlængelse af opholdstilladelser

 Uledsagede børn revurderes når de fylder 18 år
 Hård kurs på udvisning af dømte efter udstået straf
 Konsekvent anvendelse af Dublinreglerne



Udfordringer
 Adgang til DK: Har vi et problem med international og 

europæisk fællesskab og solidaritet?

 Vilkår og rettigheder: Skaber reduktion af rettigheder et 
ligestillingsproblem, et diskriminationsproblem og et 
demokratisk problem? 

 Ud af Danmark: Har vi er problem med 
menneskeligheden og bæredygtigheden?



Vores dilemma
 Politikken - ”at gøre Danmark mindre attraktiv”- har to formål

 at reducere antallet af flygtninge i DK
 at sikre integrationen af de, som allerede er her

 Hovedredskabet er at reducere rettigheder og dermed underminere 
de demokratiske værdier (frihed, lighed, fællesskab)

 Vi vil have et samfund, der hænger sammen (sammenhængskraft = 
frihed, lighed og fællesskab)



Syrienkrisen 6-7 mio.        Ukrainekrisen 6-7 mio.

6. Kan vi lære af de sidste to flygtningestrømme?



Forskelsbehandler vi syrere og ukrainere?

 Baggrunden – konflikternes karakter
 De flygtendes situation
 Fællesskab og solidaritet i EU
 Befolkningens reaktion – og politikernes
 Lovgrundlag i Danmark
 Kan vi lære af ”historierne” – hvordan løses konflikten 

og hvordan reagerer flygtningene?



Hvilken løsning og hvornår?
Eksemplerne Syd Ossetien, Abkhasien, Tjetjenien, Krim, Syrien og Ukraine

• Sovjetunionens sammenbrud i 1991skaber en række konflikter
• Syd Ossetien og Abkhasien anerkendes af Rusland som uafhængige  

lande i 2008. Begge områder styres de facto af Rusland
• Tjetjenien er del af Rusland efter krige i 1994 og 1999
• Krim annekteret i 2014
• Rusland involverer sig i Syrien fra 2015 – flygtningestrøm destabiliserer EU
• Rusland i konflikt med Ukraine fra 2014 – eskalering i 2022 - flygtningestrøm



7. Fremtiden for ukrainerne i Danmark?

 Mange af de 30.000 har relationer til de 7000, som 
arbejder i Danmark (landbruget)

 Konflikten er sikkert ikke forbi efter 2 år - og hvad så? 
Forlængelse eller asylbehandling?

 Mange har måske fået arbejde og er i uddannelse – og 
vil gerne blive

 Arbejdsgivere og lokale relationer vil reagere. Vi har 
brug for arbejdskraften og børnene er et aktiv
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