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Indledning
Vi blev i 2015 vidne til en verdensomspændende humanitær krise. Krig, undertrykkelse, islamiske
terrorgrupper, etnisk og religiøs forfølgelse driver mennesker på flugt. Mere end 60 mio. mennesker er
på flugt. Mange af den søger nu tilflugt i Europa, og et hidtil uset antal har krydset grænserne til
Danmark. Det stiller os overfor nogle udfordringer, som vi har vanskeligt ved at overskue
konsekvenserne af. Og desværre ser vi ingen tegn på, at det er et midlertidigt fænomen.
For KD hænger flygtningepolitik i langsigtet perspektiv uløseligt sammen med udviklingsbistand. Derfor
vil KD have udviklingsbistanden hævet til minimum 1% af BNP. Disse midler skal udelukkende bruges
på hjælp til selvhjælp i verdens fattigste områder. For skolegang, uddannelse, sundhedsvæsen og
infrastruktur er grundlaget for stabilitet og ordnede forhold. Det fjerner grobunden for uro, oprør og
borgerkrig, og forebygger derved yderligere flygtningestrømme. Samtidig hermed skal vi øge støtten til
FN, så FN får bedre mulighed for at give flygtninge tålelige vilkår i nærområderne. Udviklingsbistand må
ikke bruges i Danmark.
Vi har et moralsk ansvar for at hjælpe mennesker i nød. Så snart de kommer til Danmark, skal de have
behandlet deres asylansøgning. Men vi skal arbejde for, at flygtninge modtages og fordeles som en
fælleseuropæisk opgave, for Danmark kan ikke huse dem alle.
Det er vigtigt, at tiden fra asylansøgning til afgørelse reduceres, så vi så tidligt som muligt identificerer
dem, der er berettiget til asyl eller som har særligt behov for humanitært ophold en tid. De, som er flygtet
for at redde livet, skal have ophold. Ved asylbehandling skal der tages hensyn til ansøgerens tro,
herunder konvertering, der kan medføre fare ved eventuel hjemsendelse. Migranter, der ikke opfylder
definitionen på en flygtning (se Fakta sidst i dokumentet), må vi afvise.

KD’s politiske tiltag om hurtig udredning
Flygtninge skal mødes så tæt ved ankomst stedet (lufthavn, færgehavn, landgrænsen) som overhovedet
muligt.
Alle nyankomne, der søger asyl, henvises til asylansøgnings-området tæt ved ankomststedet, hvor den
første undersøgelse af ansøgerens baggrund og ærinde foretages.
Formålet med udvidet kontrol ved ankomststederne er dels at sikre, at børn og forældre ikke adskilles i
en kaotisk situation, og dels af forbedre identifikationen af dem, som ikke har ret til at rejse ind i landet
eller som savner grundlag for at opnå asyl.
Personer, som åbenlyst ikke medvirker til at fastslå deres identitet, skal kunne tilbageholdes i
asylansøgnings-området.
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For hurtigere udredning af de mange komplicerede forhold omkring asylansøgerne, skal der i
ansøgnings-områderne være personale med faglig viden om såvel psykiske som somatiske lidelser,
ligesom det er nødvendigt at have personale med ekspertise og erfaring om forholdende i ansøgernes
hjemlande og nærområder.
Enhver flygtning er velkommen. Men grovere overtrædelser af dansk lov skal medføre udvisning, uanset
om man har opnået asyl eller ej.
Enhver asylansøger skal acceptere at indordne sig under Danmarks Grundlov. De skal acceptere, at i
Danmark er der religionsfrihed, og at forfølgelse – såvel fysisk som psykisk – af anderledes troende
medfører udvisning. De skal acceptere, at i Danmark er mænd og kvinder lige. De skal acceptere, at
konflikter mellem etniske og/eller religiøse grupper i hjemlandet ikke må videreføres i Danmark.

KD’s politiske tiltag om integration af asylansøgere
Danskundervisning skal være gratis og påbegyndes umiddelbart efter, at asylansøgning er registreret.
Det skal være en betingelse for at opretholde sin asylstatus, at man lærer sig at kommunikere på dansk.
Formålet er at kunne indgå i relationer i et lokalsamfund ved udflytning fra asylansøgnings-områderne.
Børn skal forberedes til at gå i lokale skoler, og voksne skal kunne begå sig på en arbejdsplads.
Civilsamfundet - naboer, frivilligorganisationer m.v. – skal inddrages som aktører.
Danmarks integrationspolitik skal sikre, at den enkelte flygtning integreres i danske samfundsnormer og
fællesskabets traditioner. Derfor skal asylansøgere have adgang til arbejdsmarkedet, når ansøgning er
indgivet, og det er konstateret, at den ikke er åbenlys ubegrundet.
Flygtninge med opholdstilladelse/asyl skal have en økonomisk hjælp, som grundlæggende svarer til
almindelig dansk kontanthjælp, således at familier med børn har et højere rådighedsbeløb end enlige.
Familiesammenføring skal kunne indledes, efter ansøgning er registreret. Savnet af og bekymringen for
efterladte ægtefæller, børn eller forældre vanskeliggør restituering og svækker dermed motivationen og
energien til at integrere sig.
Der skal oprettes specielle børnehjem/ungdomshjem til flygtningebørn, der kommer hertil uden forældre
eller andre familiemedlemmer. Og der bør oprettes særlige grupper af plejeforældre eller voksen-venner,
der kan give børnene en platform til integrering i det danske samfund.

KD’s politiske tiltag om humanitært ophold
Humanitært ophold kan gives til personer på flugt, der ikke opfylder betingelserne for at få asyl, men som
for eksempel p.g.a. forfølgelse eller af helbredsmæssige grunde bør kunne blive en tid i Danmark.
Myndighederne skal under hele opholdet være bekendt med de pågældendes bopæl og aktiviteter. Og
det skal sikres, at de pågældende forlader landet, når begrundelsen for humanitært ophold ikke længere
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er tilstede. Fodlænke kan i særlige tilfælde være en løsning, når det drejer sig om illegale migranter eller
kriminelle.
Flygtningefamilier, der ankommer til Danmark, skal kunne få humanitært ophold, selv om det
alene er børnene – og ikke de voksne, der opfylder kriterierne.
Danmark skal være villig til at tage flere kvoteflygtninge for at hjælpe de hårdest ramte mennesker, der
er strandet i FN’s flygtningelejre.

Fakta:
FN’s flygtningekonvention definerer en flygtning som en person, der ”som følge af velbegrundet frygt for
forfølgelse på grund af sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller
sine politiske anskuelser befinder sig udenfor det land, i hvilket har statsborgerret, og som ikke er i stand
til – eller på grund af sådan frygt ikke ønsker – at søge dette lands beskyttelse; eller som ikke har nogen
statsborgerret, og på grund af sådanne begivenheder befinder sig udenfor det land, hvor han tidligere
havde fast bopæl, og ikke er i stand til – eller på grund af sådan frygt ikke ønsker – at vende tilbage
dertil”.

