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UDLÆNDINGE OG INTEGRATIONSPOLITIK 

OVERORDNEDE VÆRDIER 

Alle mennesker har lige stor værdi. Dette gælder også flygtninge og indvandrere. En kristendemokratisk 

udlændinge- og integrationspolitik møder udlændinge med åbenhed og respekt og en forventning om, at 

udlændinge ønsker at bidrage til samfundslivet. Integrationspolitikken skal tage sigte på at sikre 

flygtninge og familiesammenførte kompetencer, som sætter dem i stand til enten at bidrage til udvikling i 

hjemlandet eller bidrage til det danske samfund, såfremt hjemsendelse ikke er mulig. 

Indvandrerpolitikken tager sigte på hurtig deltagelse som selvforsørgere i det økonomiske liv. 

Udlændingepolitikken som helhed skal respektere kulturelle forskelle, men kulturel praksis må dog aldrig 

stride mod menneskeretlige og demokratiske principper. Samtidig skal der stå respekt om det danske 

sprog og den danske historie og kultur. Her peger KristenDemokraterne særligt på den kristne kulturarv, 

der indebærer at vi har religionsfrihed, samtidig med at den evangelisk-lutherske kirke er den danske 

folkekirke og understøttes som sådan af staten jf. Grundloven. 

ASYLPOLITIK 

Kristendemokraterne ønsker en fælles europæisk forståelse for asylbehandling for at hindre 

mulighederne for såkaldt ”asyl-shopping” og en fælles EU-fordeling af flygtninge. Dette forudsætter 

Danmarks tilslutning til EU´s asylpolitiske samarbejde.    

Asylprocessen må maksimalt vare et år fra ankomstdatoen. Det forudsætter dog, at asylansøgeren 

samarbejder med myndighederne.  

Asylansøgere skal tidligt i asylfasen modtage indføring i danske normer og samfundsforhold. De skal 

tilbydes mulighed for arbejde og uddannelse med baggrund i og som videreudvikling af eksisterende 

kompetencer. Asylansøgere skal kunne opnå arbejdstilladelse. 

Danskundervisning skal påbegyndes umiddelbart efter registrering som asylansøger. Undervisningen 

skal være obligatorisk og gratis. Målet er at sætte asylansøgeren i stand til at kommunikere 

hverdagserfaringer på dansk og indgå i selvstændig dialog med myndigheder og på arbejdspladser.  

I asylfasen tilbydes behandling, praktiske færdigheder som f.eks. engelsk, regning, regnskab eller 

opkvalificering, som skal danne grundlag for efterfølgende integration eller skabe bedre betingelser for 

hjemsendelse ved afslag på asyl.  

KVOTEFLYGTNINGE 

Danmark skal løfte sin del af ansvaret for verdens kvoteflygtninge og tage imod mindst 1.000 

kvoteflygtninge årligt. 

Kvoteflygtninge udvælges efter, hvor behovet er størst og med vægt på at modtage hele familier. En del 

af kvoten skal omfatte personer med fysisk og psykisk svækkelse samt gravide og forældreløse børn. I 

forbindelse med udvælgelsen af kvoteflygtningene i flygtningelejrene skal der gives en omfattende 

undervisning i Danmarks kulturelle og sociale forhold, som sætter flygtningene i stand til at vælge, om de 

har et ønske om at indgå i det danske samfund. 

HUMANITÆR OPHOLDSTILLADELSE. 

Kriterierne for opnåelse af humanitær opholdstilladelse skal udvides således, at: 
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- Børn under 18 år skal kunne opnå selvstændig opholdstilladelse. 

- Børnefamiliers sag vurderes samlet ud fra forældrenes og børnenes humanitære situation - 

herunder hensynet til plejekrævende familiemedlemmer. 

PERMANENT OPHOLD 

Flygtninge skal som udgangspunkt returnere til hjemlandet, når forholdene tillader det – dog under 

hensyntagen til sygdom, mental svækkelse, fysiske eller psykiske handicap.  

Det er dog umenneskeligt, udsigtsløst og demotiverende at fastholde mennesker i 

hjemsendelsesposition, hvis de pågældende i handling viser, at de har tilvalgt Danmark og ønsker at 

integreres her. Samtidig erkendes, at flygtninge ikke kan opholde sig i Danmark på ”permanent 

midlertidighed”. 

Flygtninge, som ikke har haft mulighed for at vende tilbage til hjemlandet fordi forholdene ikke tillader 

det, skal kunne opnå permanent opholdstilladelse efter udløbet af det 10. år fra ankomstdatoen.  

Permanent opholdstilladelse skal kunne opnås inden fristen på baggrund af objektive og klare kriterier 

som f.eks. tilegnelse af dansk sprog, uddannelse eller særlige kompetencer, arbejde eller selverhverv, 

foreningsdeltagelse, lovlydighed, boligforhold, sygdom, mental svækkelse, fysiske eller psykiske 

handicap samt familieforhold – herunder særligt og ikke mindst den tilknytning børn har opnået til 

Danmark. 

Personer, som er udvist ved dom, eller som er straffet med ubetinget fængsel i 6 mdr. eller derover, eller 

er straffet med ubetinget fængsel i gentagelsestilfælde, kan ikke opnå permanent opholdstilladelse.  

STATSBORGERSKAB 

Personer, som har opnået permanent opholdstilladelse inden fristen og efterfølgende har været fast 

bosiddende i Danmark i mindst 5 år, skal efter ansøgning kunne tildeles dansk statsborgerskab.  

Personer, som er født i Danmark, og hvor begge forældre har permanent opholdstilladelse og fast bopæl 

i Danmark, skal tildeles dansk statsborgerskab på linje med personer født af danske statsborgere. 

Personer, som er udvist ved dom, eller som er straffet med ubetinget fængsel i 6 mdr. eller derover, eller 

er straffet med ubetinget fængsel i gentagelsestilfælde, kan ikke opnå dansk statsborgerskab.  

INTEGRATIONSPOLITIK  

De integrationspolitiske tiltag indledes umiddelbart efter opnåelse af opholdstilladelse og skal forløbe i 3 

år med mulighed for forlængelse så længe behovet er til stede.  

Boligplacering af flygtninge overlades til de enkelte kommuner.  

Flygtninge kan modtage ydelser på lige fod med danske statsborgere. 

Integrationsindsatsen varetages af civilsamfundet, erhvervslivet og det offentlige. 

Det offentlige skal virke som formidler mellem civilsamfund, erhvervsliv og flygtninge og indvandrere 

samt udbyde relevante uddannelsestilbud på linje med det, som udbydes til danske statsborgere. Det 

offentlige bærer ansvaret for gennemførelsen af konkrete integrationsindsatser som f.eks. rådgivning og 

vejledning, uddannelse, skole- og dagtilbud, arbejdsmarkedsforhold og pleje.  
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Civilsamfundet skal inddrages gennem tilbud til flygtninge og indvandrere om deltagelse i det 

organiserede foreningsliv såsom ledere, trænere, udøvere eller medlemmer. Samtidig skal der gøres en 

indsats fra kommunal side for, at nyankomne får hjælp til at lære lokalsamfundet af kende. 

Det offentlige skal understøtte etableringen af frivillige borgergrupper med deltagelse af flygtninge og 

indvandrere i lokalsamfundene til varetagelse af integrationsindsatser i nærmiljøet, herunder sprog- og 

kulturforeninger, lokale rådgivningsgrupper, skole-hjem-samarbejder mv. 

Erhvervslivet skal inddrages gennem tilskud til job-, praktik- og uddannelsesordninger til flygtninge og 

indvandrere. Det offentlige skal understøtte denne indsats gennem matching af arbejdspladser med 

kompetencer og færdigheder, som er til stede hos flygtninge og indvandrere. 

Kommunikation udgør grundlaget for en vellykket integration. Der skal stilles tolkebistand til rådighed ved 

møder mellem sprogligt svage udlændinge og offentlige myndigheder.  

Beherskelse af dansk anses for et grundlæggende element i integrationsindsatsen. Sproglig 

opkvalificering af flygtninge og indvandrere skal forløbe, indtil Dansk 2 er bestået. Efter individuelt ønske 

skal der gives mulighed for yderligere opkvalificering til bestået 9. kl. afgangsprøve i mundtlig dansk. 

Opkvalificering af dansk må ikke kollidere med forpligtelsen til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.  

Flygtninge, som forlader landet uden forudgående underretning til arbejdsgiver, daginstitutioner eller 

andre relevante offentlige myndigheder eller private, mister opholdstilladelsen, med mindre der ved 

hjemkomsten fremvises en velbegrundet og lovlig dokumentation for årsagen til udlandsopholdet. 

Flygtninge med midlertidig opholdstilladelse mister retten til ophold i Danmark, hvis de besøger det land 

de er flygtet fra. 

INTEGRATION OG ARBEJDSMARKED 

Flygtninge skal integreres i arbejdsmarkedet på baggrund af de kompetencer, flygtningene måtte være i 

besiddelse af. Der skal udbydes relevant efteruddannelse eller opkvalificering.  

Afklaringen omkring arbejdsmarkedet sker i samspil mellem den enkelte flygtning og det lokale 

erhvervsliv med kommunen som formidler. Indsatsen skal tillige afdække flygtningenes og indvandrernes 

muligheder for at etablere selvstændig virksomhed. Flygtninge og indvandrere skal stå til rådighed for 

arbejdsmarkedet som betingelse for opnåelse af økonomiske ydelser på samme vilkår som danske 

statsborgere.  

Følgende indsatser skal prioriteres for at styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet:  

- Praktik og løntilskud på arbejdspladser samt øget brug af ny-mesterlære. 

- Aldersgrænsen på 40 år skal fjernes for IGU (Integrationsgrunduddannelsen).  

- Mentorordninger på arbejdspladserne skal styrkes. 

- Mulighederne for opkvalificering gennem skolegang og uddannelse skal styrkes. 

- Retten til dagpenge skal være på lige fod med danske statsborgere. 

INTEGRATION OG FAMILIELIVET 

Der skal etableres permanente boligmæssige rammer omkring familierne senest ved overgangen til 

integrationsfasen. Boligerne skal have en sådan standard, at de er velegnede til at understøtte 

kontinuitet i familielivet. 

Forældrenes forståelse for det danske børne- og ungdomsliv, herunder brug af daginstitutioner, 

skolegang og fritidsliv, skal styrkes gennem inddragelse af det lokale foreningsliv og folkeoplysende 

virksomhed samt via mentorordninger og rollemodeller. 



KristenDemokraternes Integrations- og udlændingeprogram 

 

5 

 

Følgende indsatser skal prioriteres for at styrke familielivet:  

- Opholdstilladelser skal være individuelle. 

- Flygtningebørn under 18 år skal kunne ansøge om familiesammenføring med deres forældre. 

Ved behandling af ansøgning skal der tages stilling til om familien opfylder kriterierne for at få 

asyl i Danmark.  

- Behandlingen af familiesammenføring må maksimalt vare et år.  

- Retten til børnepenge skal svare til det, som gælder for danske statsborgere. 

- Ret til afholdelse af ferie samtidig med modtagelse af sociale ydelser skal være på lige fod med 

det, som gælder for danske statsborgere. 

- Tilbud om forebyggende familiekonsulent til alle nyankomne familier for at sikre en tidlig og 

forebyggende indsats til forældre såvel som til børn. 

- Mentorordninger skal styrkes. 

Børn af familier, som ikke formår at gøre børnene skoleparate, herunder lære dansk, skal efter en 

individuel vurdering placeres i børnehaver minimum 15 timer ugentligt. Børnenes forældre skal 

inddrages med henblik på, at de også forbedrer deres dansk og øver det i hjemmet sammen med 

børnene. 

INTEGRATION OG KULTUR- OG FRITIDSLIV 

Der skal fokuseres på at styrke flygtninge og indvandreres engagement som frivillige i foreningslivet og 

ikke-organiseret frivillige arbejde.  

Det betyder: 

- Det offentlige skal i højere grad bistå foreningslivet med etablering og udvikling af 

integrationsindsatser. 

- Forældre skal kunne opkvalificeres til at varetage funktioner som trænere, hjælpetrænere mv i 

foreningslivet.  

- Kultur – og naturtilbud til flygtninge og indvandrere skal opprioriteres.  

INTEGRATION OG UDDANNELSE 

Uddannelsesindsatserne skal sigte på at kvalificere flygtninge og indvandrere til at indgå på 

arbejdsmarkedet eller deltage i genopbygning i hjemlandet, hvis returnering dertil bliver mulig.  

Følgende indsatser skal prioriteres:  

- Efterskoler og højskoler skal inddrages i integrationsindsatsen gennem øget information om 

disse tilbud, gratis prøveuger eller fripladsordninger.  

- Uddannelsesinstitutionerne skal oprette merituddannelser, der bygger oven på uddannelser taget 

i hjemlandet, ligesom der i højere grad skal gøres brug af realkompetencevurderinger. 

- Godkendelse af udenlandske uddannelser må ikke tage mere end 1 år.  

- Sprogskole skal tilbydes gratis og skal være fleksibel, så undervisningen f.eks. også kan foregå 

online, og sprogundervisningen ikke bliver en hindring for en tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Sprogundervisningen skal også tilbydes som virksomhedsforlagt undervisning. 

- Modersmålsundervisning skal tilbydes alle flygtninge i folkeskolealderen, som har midlertidig 

opholdstilladelse. Undervisningen skal udgøre minimum 8 timer pr. mdr. og kunne erstatte andre 

sprogfag.  
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FAMILIESAMMENFØRING MED ÆGTEFÆLLE ELLER SAMLEVER 

Danske statsborgere skal til hver en tid have lov at genbosætte sig i Danmark med sin danske eller 

udenlandske familie og have ret til familiesammenføring med ægtefælle og børn. Integrationspligt og 

forsørgerpligt tilkommer den danske ægtefælle. Dog skal den udenlandske ægtefælle kunne deltage i 

sprogundervisning af professionelle.  

24 års-reglen skal afskaffes. Er et ægteskab eller samlivsforhold etableret mod den ene parts vilje, 

bortfalder retten til familiesammenføring. 

Den udenlandske ægtefælle skal have ret til arbejde og uddannelse i Danmark fra ankomsten. 

NEGATIV SOCIAL KONTROL 

Negativ social kontrol – dvs. kontrol og styring af adfærd ved udøvelse af tvang, overgreb samt psykisk 

og fysisk vold, herunder i forbindelse med indgåelse af ægteskab eller samlivsforhold - skal 

modarbejdes.  

Kommunerne skal være forpligtet til at igangsætte forebyggende tiltag for at modvirke negativ social 

kontrol. Dette kan f.eks. ske i samarbejde med civilsamfundsaktører eller boligorganisationer.  

Medarbejdere i kommunerne skal løbende uddannes i at håndtere negativ social kontrol og 

æresrelaterede konflikter.  

BOLIGPLACERING 

Flygtninge er berettiget til en passende bolig i forbindelse med ankomsten til modtagelseskommunen. I 

boligplaceringen skal der tages hensyn til følgende kriterier:  

- Boligen skal være med til at understøtte flygtningens mulighed for at indgå i samfundet både 

arbejdsmæssigt, i foreningsliv og i forhold til infrastruktur.  

- Boligen skal have en størrelse og en husleje svarende til familiens størrelse og økonomiske 

formåen.  

- Boligen skal modvirke, at indvandrere og flygtninge organiserer sig i parallelsamfund uden eller 

med ringe forbindelse til det danske samfund.  

Da boligvilkår, infrastruktur og de enkelte lokalsamfund er meget forskellige rundt om i Danmark, er det 

op til den enkelte kommune hvordan boligplaceringen skal se ud i den enkelte kommune, så længe 

boligplaceringen lever op til ovenstående.   

REPATRIERING 

Der skal være gunstige støttemuligheder, som understøtter frivillig repatriering. 

Bonus, resultattilskud, returkommissioner samt andre belønninger til kommuner i forbindelse med 

vellykket repatriering afskaffes. 

AFVISTE ASYLANSØGERE OG UDVISTE UDLÆNDINGE 

Grovere overtrædelser af dansk lov skal medføre udvisning. 

Hvis en asylansøger begår grov eller gentagne kriminalitet, skal ansøgerens asylsag standses med 

øjeblikkelig virkning, og asylansøgeren skal udvises af Danmark når det muligt.  



KristenDemokraternes Integrations- og udlændingeprogram 

 

7 

 

Dømte udlændinge, som ikke kan udrejse, fordi hjemlandet ikke vil tage imod dem, skal placeres i 

udrejsecentre, indtil deres udrejse kan arrangeres. Udrejsecentrene skal tilbyde aktiviteter til de indsatte.  

Afviste asylansøgere placeres i udrejsecentre, medmindre de er i stand til at forsørge sig selv efter 

reglerne for udenlandsk arbejdskraft, i hvilket tilfælde de kan etablere sig i Danmark på tilsvarende vilkår 

som udenlandsk arbejdskraft. 

Danmark skal i samarbejde med EU arbejde for at de hjemlande, som ikke vil modtage afviste 

asylansøgere, illegale migranter eller udviste tager deres borgere tilbage.  

ANDRE UDLÆNDINGEPOLITISKE EMNER 

Udenlandske arbejdere skal frit kunne etablere sig i Danmark, såfremt de modtager minimum kr. 

300.000 i årlig bruttoløn.  


