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Af forskningschef Gunnar Viby Mogensen

Forskningsenheden gennemfører i øjeblikket, med for-
skerne omkring professor Klaus F. Zimmermann ved
Forschungsinstitut für Zukunft der Arbeit i Bonn, en
sammenlignende analyse af integrationen i resp. Tysk-
land og Danmark af ikke-vestlige indvandrere. Hovedre-
sultaterne vil blive offentliggjort i løbet af indeværende
og næste år.

Allerede nu foreligger resultatet af et delprojekt, som
skulle klarlægge reglerne for flygtninges og andre ind-
vandreres adgang til sociale ydelser i de to lande, og
dermed søge at afdække, om de sociale ydelser i det ene
land eventuelt mere end det andet virkede som ”magnet”
for den tilvandring, der var rettet mod Nordeuropa. Op-
gaven har været overdraget en af Danmarks førende sag-
kyndige med hensyn til internationale sammenligninger
af sociale forhold, konsulent ved Socialforskningsinstitut-
tet cand.polit. og Ph.D. Hans Hansen, med bistand fra tre
af Enhedens egne medarbejdere. Resultaterne foreligger
nu i form af rapporten Social security benefits in Den-
mark and Germany – with a focus on access conditions
for refugees and immigrants. Hans Hansen sammenfatter
hovedtrækkene i Nyhedsbrevets første artikel.

Da Enheden i år 2000 offentliggjorde sine seneste, større
rapporter om integrationen i Danmark, var der bl.a. ble-
vet spurgt til, hvor stram en politik vi burde føre over for
flygtninges adgang til Danmark: Gennemsnittet for, hvad
alle her i landet mener om den ene eller anden politik,
påvirkes jo af indvandrernes beskedne, men stadig større
vægt i befolkningen. Og konkret måtte det øge åbenheden
over for modtagelsen af flygtninge, hvis alle, der faktisk
er kommet til landet som flygtning eller indvandrer i
øvrigt, fuldt ud støtter åbne grænser – eller i alle tilfælde
gennemgående var meget mere positive end danskere,
som gennem 10-15 år havde vist markant vilje (55-65
pct.) til stramninger.

En sådan væsentlig større åbenhed var imidlertid ikke til
stede hos indvandrerne i Danmark: I 1999, hvor 55 pct. af
danskerne ønskede stramninger, var andelen kun lidt
lavere, nemlig 45 pct. for indvandrere – spændende fra
32 pct. hos libanesere, over 55 pct. blandt pakistanere til
68 pct. hos indvandrere fra Tyrkiet. Svar på spørgsmålet
indgår også i de nye tal, der lige nu analyseres, og som
sammenligningsgrundlag har Forskningsenheden derfor
fulgt udviklingen i stemningen blandt danskerne. Resul-
taterne fra indeværende år præsenteres side 6 af Søren
Pedersen og Helle Cwarzko Jensen.

Sidste år havde vi bedt lektor ved Institut for Statskund-
skab Hans Jørgen Nielsen, som tidligere i Forskningsen-
hedens regi havde analyseret indvandrernes møde med
det danske samfund, at give en sagkyndig kommentar til
nogle udenlandske rapporter med oplysninger om en
mere generel, og meget, stærk uvilje over for indvandre-
re, undertiden i form af egentligt fremmedhad hos den
danske befolkning. Hans kommentar, som blev bragt i
Nyhedsbrevet fra Oktober 2001, er nu blevet en hel del
udbygget bl.a. i lyset af endnu nogle udenlandske rappor-
ter fra denne genre, jf. hans artikel side 9.

Sidst i Nyhedsbrevet præsenterer Bent Jensen sit seneste
arbejde i rækken af korte pædagogiske sammenfatninger:
Hvordan har indvandrerne det? Indvandrernes levevilkår
og integration på det danske arbejdsmarked (Spektrum
Forlag). Inden da bringes en omtale af to nye og centrale
bidrag til belysning af problemerne omkring de nordiske
landes bestræbelser på at fremme indvandrernes integra-
tion. Det drejer sig om den svenske Rapport Integration
2001 (årspublikationen fra det svenske Integrationsver-
ket, her omtalt af Christian Scheuer) og den anden rap-
port fra tænketanken om udfordringer for integrationsind-
satsen i Danmark Befolkningsudviklingen 2001-2021 –
mulige udviklingsforløb (der omtales af Helle Cwarzko
Jensen).
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Sociale ydelser i Danmark og Tyskland –
adgangsbetingelser for flygtninge og indvan-
drere

Et nyt arbejdspapir fra Rockwool Fondens
Forskningsenhed

Af Hans Hansen, cand.polit., Ph.D., konsulent hos Soci-
alforskningsinstituttet (SFI)

Indledning
Debatten om flygtninge og indvandrere er fremtrædende
og tydelig både i Danmark og i Tyskland. Et af dens
aspekter i begge lande er, i hvilket omfang de sociale
ydelser virker som ”magnet” for øget tilvandring.

Hvilke regler gælder for flygtninges og indvandreres
adgang til sociale ydelser i de to lande, og hvordan er de
to landes vigtigste sociale ydelser udformet? Det er de to
hovedspørgsmål, et nyt arbejdspapir fra Rockwool Fon-
dens Forskningsenhed beskæftiger sig med, jf. litteratur-
henvisningen ved afslutningen af denne artikel1).

Nogle af de sociale ydelser kræver bopæl (ophold) som
adgangsbetingelse, andre har arbejde som adgangskrav.
Opholds- og arbejdstilladelser er derfor vigtige led i ad-
gangen til sociale ydelser for flygtninge og indvandrere i
både Danmark og Tyskland. Med mindre andet er nævnt,
refererer reglerne til 2000.

Opholds- og arbejdstilladelse
Den generelle regel er, at et længerevarende ophold i
Danmark (mere end tre til seks måneder) forudsætter en
opholdstilladelse.

Der er undtagelser fra denne regel, hvor den vigtigste er,
at borgere fra de fire andre nordiske lande ikke behøver
opholdstilladelse. Opholdstilladelse tildeles med henblik
på midlertidigt eller permanent ophold. Flygtninge tilde-
les normalt opholdstilladelse med henblik på permanent
ophold. Selve tilladelsen er sædvanligvis midlertidig,

men kan erstattes med en permanent efter tre års lovligt
ophold i Danmark.

Indvandrere, d.v.s. familiesammenførte, tildeles også op-
holdstilladelse med henblik på permanent ophold. I Dan-
mark følger tildelingen af arbejdstilladelse som regel til-
delingen af opholdstilladelse og med samme varighed.

I Tyskland er der flere typer af midlertidige opholdstilla-
delser, som først kan blive permanente efter fem til otte
års ophold. Der er ofte knyttet betingelser vedrørende
arbejde, f.eks. bidrag til den tyske pensionsordning i fem
år, eller at den pågældende ikke modtager kontanthjælp,
til forlængelse af midlertidig opholdstilladelse eller opnå-
else af permanent opholdstilladelse.

I Tyskland er det kun flygtninge efter grundlovens § 16
og kontingentflygtninge, som opnår permanent opholds-
tilladelse fra starten, de øvrige kategorier af flygtninge
får kun midlertidigt ophold, og det samme gælder fami-
liesammenførte.

Fremgangsmåden er noget forskellig i Danmark og i
Tyskland, men det er generelt nemmere eller tager ikke
så lang tid at få permanent opholdstilladelse i Danmark
end i Tyskland.

Arbejdstilladelsen følger ikke opholdstilladelsen i Tysk-
land på samme måde som i Danmark. Personer med per-
manent opholdstilladelse i Tyskland behøver ikke ar-
bejdstilladelse. Andre starter med en midlertidig arbejds-
tilladelse, som er prioriteret i den forstand, at tyske stats-
borgere, EU/EØS borgere og retsligt dermed ligestillede
borgere fra andre lande har forrang, først derefter tildeles
den borgere fra tredjelande.

Den permanente arbejdstilladelse har en midlertidig ar-
bejdstilladelse og en femårs arbejdsperiode eller et seks-
årigt ophold som forudsætning. Kun de to tidligere nævn-
te flygtningekategorier med permanent opholdstilladelse
behøver ikke arbejdstilladelse, de øvrige kategorier må
som regel først erhverve den midlertidige arbejdstilladel-
se.

Der er således betydelige forskelle vedrørende tildeling
af permanent opholds- og arbejdstilladelse i Danmark og
i Tyskland. Stillingen for de facto flygtninge, som udgør
den største flygtningegruppe i begge lande, illustrerer
forskellen.

I Danmark tildeles denne gruppe opholdstilladelse med
henblik på permanent ophold, og parallelt med dette
tildeles en arbejdstilladelse.

I Tyskland gives en midlertidig tilladelse (”Duldung”) til
at forblive i landet, fordi tilbagerejse ikke har været prak-
tisk mulig. Arbejdstilladelse tildeles prioriteret og kun
midlertidigt.
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1408/71 for EU/EØS borgere
Opholds- og arbejdstilladelser er kun formelle adgangs-
betingelser. Med en arbejdstilladelse i hånden er det
muligt at få et legalt job, men hvor let eller svært det er at
få det, har meget lidt med selve tilladelsen at gøre.

Når det er lykkedes for en flygtning eller indvandrer at få
arbejde, så er adgangen til arbejdsbetingede sociale ydel-
ser, f.eks. sygedagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge,
den samme som for tyskere eller danskere i samme situa-
tion.

I Tyskland skal der f.eks. 52 ugers arbejde inden for de
sidste tre år til som adgangsbetingelse for at få arbejds-
løshedsdagpenge. Det krav gælder alle på det tyske ar-
bejdsmarked.

For en dansker i Tyskland er de 52 uger inden for de
sidste tre år dog et krav til den samlede arbejdstid i Dan-
mark og Tyskland (der skal imidlertid være en præsteret
arbejdstid i Tyskland) for at få adgang til tyske dagpenge.
Det er det såkaldte ”sammenlægningsprincip” i 1408/71
direktivet for EU/EØS borgere, der muliggør det. Den
mulighed har den iranske flygtning i Tyskland ikke med
hensyn til arbejdstid i Iran og Tyskland.

1408/71 sikrer koordination af sociale rettigheder for
EU/EØS borgere. En dansker kan f.eks. optjene pensions-
rettigheder både i Danmark og i Tyskland og vil få en
pension udmålt i forhold til sin ”forsikringstid” i de to
lande, en pension han eller hun frit kan tage med til
Danmark eller et andet EU/EØS land.

Den iranske flygtning vil få tysk pension, hvis han får
arbejde, også for den tid han arbejdede i Iran, men han vil
kun kunne tage en andel (70%) af pensionen med til Iran,
hvis han som pensionist har mulighed for at tage tilbage
til hjemlandet. EU/EØS borgere har således betydelige
fordele fremfor borgere fra tredjelande. Der eksisterer
bilaterale aftaler, men sjældent af den karakter, som
1408/71 har.

1408/71 sikrer og koordinerer sociale rettigheder, men
beskatningen af de sociale ydelser er totalt ukoordineret,
idet den helt er overladt til bilaterale dobbeltbeskatnings-
aftaler landene imellem, og det kan resultere i meget
store forskelle i den disponible indkomst for ellers ensar-
tede sociale ydelser, f.eks. pensioner.

Udvalgte sociale ydelser i Danmark og Tyskland,
adgangsbetingelser og karakteristika
I det foregående er omtalt de formelle og principielle
adgangsbetingelser, men hvordan ser det ud for nogle af
de vigtigste ordninger, og hvilken karakter har disse
ordninger i øvrigt i de to lande?

I det følgende er valgt arbejdsløshedsforsikring, alders-
pension og kontanthjælp, mens arbejdsnotatet fra Rock-

wool Fondens Forskningsenhed omtaler flere sociale
ordninger, bl.a. sygedagpenge, førtidspension, arbejds-
skade, boligstøtte og uddannelsesstøtte.

Arbejdsløshedsforsikring i Danmark og i Tyskland
Arbejdsløshedsforsikring forudsætter tilknytning til ar-
bejdsmarkedet. I Danmark er forsikringen frivillig, mens
den er obligatorisk i Tyskland.

Det minimale arbejdskrav for at få adgang til dagpenge er
52 uger inden for de sidste tre år i begge lande. I Dan-
mark er der også et minimumkrav for medlemskab af
forsikringen på 12 måneder, og kun arbejde udført efter
medlemskab medregnes i det minimale arbejdskrav (dog
findes der særregler for nyuddannede). Disse adgangsbe-
tingelser er ens for ind- og udlændinge.

De danske og tyske ydelser er meget forskellige. A-
dagpenge i Danmark udgør 90% af den tidligere ind-
komst (fratrukket arbejdsmarkedsbidraget), men når sit
maksimum ved en forholdsvis lav indkomst.

Den tyske kompensation er lavere, idet den udgør 60%
for ikke-forsørgere i relation til børn, 67% for forsørgere,
beregnet af den tidligere indkomst efter skat og sociale
bidrag. Maksimum nås ved en relativ høj indkomst, hvor-
for nettodækningsgraden er konstant over et langt større
indkomstinterval end i Danmark.

Beregninger af nettodækningsgraden for en enlig ikke-
forsørger i relation til børn over et interval fra 75% ti1
200% af OECD’s ”gennemsnitsarbejders” indkomst er
indeholdt i tabel 1.

Tabel 1. Nettodækningsgrad for varierende indkomst for
enlig ved et års arbejdsløshed som forsikret, 1998.

Tidligere indkomst i % af ”gennemsnits-
arbejders” indkomst

75 100 150 175 200
Nettodækning i % af tidligere indkomst

Danmark 80 63 46 41 37
Tyskland1) 59 58 58 55 49

1) Nettodækningsgraden er lidt lavere end 60% i de første tre tilfælde,
fordi der ikke er medtaget kirkeskat for den beskæftigede ”gennem-
snitsarbejder”.
Kilde: Hans Hansen et al.: Social security in Denmark and Germany
with a focus on access conditions for refugees and immigrants. A
comparative study.

Den danske ydelse giver meget høj dækning ved lave
indkomster, men dækningen falder hurtigt med stigende
indkomst.

Den tyske dækningsgrad starter betydeligt lavere, men
holder sig konstant langt højere op i indkomstfordelin-
gen.
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Ydelsen modtages i Danmark i maksimalt fire år uafhæn-
gigt af tidligere arbejdsindsats og indkomst (dog findes
der særregler for unge). I Tyskland varierer ydelsesperio-
dens længde fra 1/2 til 2 2/3 år, længst for lang arbejds-
indsats og høj alder.

Alderspension
Den danske folkepension er bopælsbaseret og kræver 40
års ophold i Danmark efter det fyldte 15. år (og inden det
fyldte 67.) for at få en ”hel” folkepension. Det minimale
ophold for at få adgang til pensionen er på tre år for dan-
skere, mens det er ti år for udlændinge. I kraft af nogle
særregler, hvor ophold i hjemlandet kan tælles med, har
flygtninge dog nemmere ved at indfri dette krav. 20 års
ophold i Danmark mellem det 15. og 67. år giver ret til
1/2 folkepension.

Folkepensionen består af et grundbeløb og et tillæg, som
begge er faste beløb, der kan aftrappes mod anden ind-
komst, grundbeløbet dog kun mod arbejdsindkomst.

Det danske ATP system er en tillægspension baseret på
modtagerens tidligere arbejdsliv. Ydelsen udbetales i for-
hold til de indbetalte bidrag.

Adgangen til den tyske pension er fra arbejdsmarkedet
med et minimum på fem års betaling af bidrag, og pensi-
onens størrelse afhænger af den tidligere arbejdsperiode
og indkomst. Der er ikke nogen ”hel” pension, men i
praksis vi1 45-50 års arbejdsliv sætte grænsen (pensions-
alderen er 65 år), ligesom der er en øvre grænse for den
indkomst, der giver ret til pension.

Børnepasning og uddannelse tæller med som pensionsgi-
vende aktiviteter, men bliver kun aktuelle, hvis der også
er en periode med arbejde. Pensionen aftrappes ikke mod
anden indkomst. Det er et system, der er fundamentalt
forskelligt fra det danske. Et langt arbejdsliv med en god
indkomst sikrer en høj pension, mens svag tilknytning til
arbejdsmarkedet resulterer i lave pensioner, som så kan
suppleres med kontanthjælp. I det nye tyske pensionssy-
stem vil der være en minimumpension baseret på kon-
tanthjælpsnormer.

Indvandrere kan have pensionsrettigheder fra deres op-
rindelsesland, som så kan kombineres med pension fra
opholdslandet. F1ygtninge vil dog i sagens natur ofte
være afskåret fra pension fra oprindelseslandet. Her bru-
ger man i Danmark den regel, at bopælstid i oprindelses-
landet tæller med, som om den havde fundet sted i Dan-
mark. Tilsvarende tæller arbejdstid i oprindelseslandet i
det tyske system som arbejdstid i Tyskland. ”Oversættel-
se” af indkomst fra oprindelseslandets niveau til tysk
niveau kan dog give problemer.

Hvis indvandrere i Danmark ikke har pensionsrettighe-
der, kan de fra kontanthjælpssystemet få en ydelse, der
svarer til, hvad gifte personer får i folkepension. Kun

EU/EØS borgere kan i fuldt omfang tage deres pension
med til et andet EU/EØS land. Det gælder for både Dan-
mark og Tyskland.

Baseret på forenklede forudsætninger (navnlig for den
tyske pension) er der i tabel 2 foretaget beregninger af
nettodækningsgraden for danske og tyske pensionister,
der har været på arbejdsmarkedet med varierende tidlige-
re indkomster (i beregningerne bag tabellen antages det
pågældende niveau at have været gældende i hele ar-
bejdslivet). Tilsvarende beregninger er også foretaget for
pensionister, der ikke har været på arbejdsmarkedet, selv
om begrebet nettodækningsgrad her strengt taget er me-
ningsløst.

Tabel 2. Nettodækningsgrad for varierende tidligere
indkomst for enlig pensionist, 1998.

Tidligere indkomst i % af ”gennem-
snitsarbejders” indkomst

75 100 150 175 200
Nettodækningsgrad i % af tidligere

indkomst
Danmark:
Med tidl.
arbejde

70 55 41 36 32

Uden tidl.
arbejde

62 48 36 32 29

Tyskland:
Med tidl.
arbejde

70 75 82 81 71

Uden tidl.
arbejde

28 23 17 15 13

Kilde: Hans Hansen et al.: Social security in Denmark and Germany
with a focus on access conditions for refugees and immigrants. A
comparative study.

I situationen med tidligere arbejdsliv er for Tyskland
anvendt den beskrevne tyske pension, for Danmark er det
folkepension og ATP. Det fremgår, at den tyske pension,
bortset fra ved lav tidligere indkomst, giver en langt høje-
re nettodækning end den danske.

I situationen uden tidligere arbejdsliv er for Danmark
anvendt folkepension, for Tyskland er det kontanthjælp
plus et alderstillæg. Her giver den danske folkepension
en langt bedre dækning end den tyske. Den er således et
godt værn mod relativ fattigdom.

Kontanthjælp
Kontanthjælp er det sidste led i sikringssystemet i begge
lande. Adgangsbetingelsen i Danmark er en social begi-
venhed, f.eks. sygdom eller arbejdsløshed, samt mang-
lende økonomisk underhold. I Tyskland udgør kontant-
hjælpen en mindste indkomst, hvis niveau der suppleres
op til, hvis indkomsten er lav. Det danske system adskil-
ler sig således principielt fra det tyske, som ligner kon-
tanthjælpsordningerne i de fleste andre lande.
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Adgangsbetingelserne er stort set ens for alle, dog med
visse undtagelser i relation til særlige ydelser i Tyskland.
I Danmark kan udsigten til varig kontanthjælp for små
grupper af udlændinge medføre udvisning af landet, hvis
de kun har boet her i kortere tid. Det skal nævnes, at
asylansøgere ikke har adgang til kontanthjælp, hverken i
Danmark eller i Tyskland. Den mest problematiske be-
tingelse i forbindelse med kontanthjælp i Tyskland er
nok, at forlængelse af midlertidige opholdstilladelser
forudsætter, at ansøgeren ikke modtager kontanthjælp.

Kontanthjælpssystemet er omfattende og kompliceret i
begge lande. Her ses kun på ydelser til personligt under-
hold. I Tyskland er der satser for ”hovedpersonen”, ca.
540 DEM per måned, børn (varierende fra 50% ti1 90%
af ”hovedpersonens” sats) samt øvrige voksne (80% af
”hovedpersonens” sats). Der er derudover særlige tillæg
til enlige forsørgere og pensionister.

I Danmark er der særlige satser for unge mennesker.
Derudover er der to hovedsatser, en for ikke-forsørgere i
relation til børn (ca. 60% af de maksimale dagpenge) og
en for forsørgere i relation til børn (ca. 80% af de maksi-
male dagpenge). Der er ingen særlige ydelser til børn i
det danske kontanthjælpssystem.

Tildelingen efter ”social begivenhed” er ikke helt nem for
ægtepar, hvor den ene ægtefælle, men ikke den anden,
isoleret set er berettiget. Her tildeles sædvanligvis kon-
tanthjælp til begge ægtefæller, også den der isoleret set
ikke er berettiget, hvorefter der modregnes med ægtepar-
rets (d.v.s. den isoleret set ikke berettigede ægtefælles)
indkomst af anden art. Det kan også føre til, at en lav
indkomst for ægtefællen suppleres op til kontanthjælps-
niveau, selv om det danske system principielt ikke har
”topping-up”.

Især tildelingsreglerne til ægtepar kan give meget betyde-
lige kontanthjælpsydelser i det danske system.

I tabel 3 er beregnet nettodækningsgrader for en enlig
kontanthjælpsmodtager i Danmark og Tyskland, idet kun
hjælp til personligt underhold er medtaget.

Tabel 3. Nettodækningsgraden ved varierende tidligere
indkomst for enlig kontanthjælpsmodtager, 1998.

Tidligere indkomst i % af ”gennem-
snitsarbejders” indkomst

75 100 150 175 200
Nettodækningsgrad i % af tidligere

indkomst
Danmark 54 42 31 28 25
Tyskland 24 19 14 12 11

Kilde: Hans Hansen et al.: Social security in Denmark and Germany
with a focus on access conditions for refugees and immigrants. A
comparative study.

Det danske niveau er målt på denne måde overalt mere
end dobbelt så højt som det tyske. Det skal bemærkes, at
tilskud til boligen eller andre særydelser ikke er medta-
get.

I en europæisk sammenhæng er den danske dækning til
personligt underhold høj, kun Holland er på niveau med
det danske eller lidt højere. Det kunne være en af grun-
dene til, at der i Danmark så ofte fokuseres på netop
denne ydelse i relation til indvandrere og flygtninge, jf.
også regeringens lovforslag fra januar 2002 om syv års
ophold som forudsætning for at blive kontanthjælpsberet-
tiget.

Sammenfatning
Samlet set er adgangen til permanent ophold for flygtnin-
ge og indvandrere nemmere i Danmark end i Tyskland.
Den formelle adgang til arbejdsmarkedet via arbejdstilla-
delser er også nemmere i Danmark end i Tyskland.

Væsentlige elementer af det sociale sikringssystem i
Danmark – det gælder sociale pensioner og kontanthjælp
– er bopælsbaseret, og kræver derfor ikke deltagelse i
arbejdslivet for at blive berettiget.

Adgangen til de arbejdsbetingede ydelser, f.eks. arbejds-
løshedsdagpenge og sygedagpenge, er noget mere direkte
i Tyskland end i Danmark. Der er f.eks. ingen frivillighed
i arbejdsløshedsforsikringen i Tyskland og derfor ikke
noget medlemskab at tage stilling til. Det er obligatorisk.

Alt i alt forekommer adgangen til de sociale ydelser for
indvandrere og flygtninge nemmere i Danmark end i
Tyskland, også i lyset af den formelt nemmere adgang til
arbejdsmarkedet i Danmark.

Noter
1) Publiceringen af dette arbejdsnotat med en sammen-

ligning af adgangen til sociale ydelser i henholdsvis
Danmark og Tyskland indgår som en del af et igang-
værende forskningsprojekt initieret af Rockwool
Fondens Forskningsenhed i samarbejde med For-
schungsinstitut für Zukunft der Arbeit (IZA) i Bonn.

Projektet sigter mod at afdække ikke-vestlige ind-
vandreres levevilkår i de to lande. Hovedinteressen
er lagt på de ikke-vestlige indvandreres integration
på arbejdsmarkedet.

Litteratur
Social security in Denmark and Germany with a focus on
access conditions for refugees and immigrants. A compa-
rative study, by Hans Hansen, Helle Cwarzko Jensen,
Claus Larsen and Niels-Kenneth Nielsen. (Statistics
Denmark. 2002).
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Befolkningens holdning til at indføre be-
grænsninger i antallet af flygtninge til Dan-
mark er tilbage på niveauet fra før terroran-
grebene den 11. september i USA: 56 pct.
ønsker stramninger, 10 pct. lettelser

Af Søren Pedersen og Helle Cwarzko Jensen, Rockwool
Fondens Forskningsenhed

Rockwool Fondens Forskningsenhed har i de senere år
gentagne gange stillet spørgsmålet ”Mener De, at man
bør indføre begrænsninger i flygtninges adgang til Dan-
mark i forhold til, som det er nu?”. Spørgsmålet har sin
oprindelse ved Institut for Statskundskab ved Århus Uni-
versitet og svarene herpå kan følges tilbage til 1985.

Det er fremgået af Enhedens tidligere nyhedsbreve i juni
2001 og senest februar 2002, at der over perioden frem til
september 2001 har været en tendens til fald i den andel
af danskerne, som ønsker indført stramninger i flygtnin-
ges adgang til landet, jf. også figur 1.

Figur 1: Andel af danskere, som mener, at man skal
indføre begrænsninger i flygtninges adgang til Danmark
i forhold til, som det er nu. Procent
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Anm.: Der er set bort fra uoplyste svar. Trenden er beregnet som et
simpelt gennemsnit af tre målinger. F.eks. er trenden for februar/marts
2001 beregnet ud fra juni 2000, februar/marts 2001 og august 2001.

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed, hvad angår tallene fra og
med februar 1999.

I efteråret 2001 blev det besluttet at stille spørgsmålet
med en lidt ændret formulering, idet det tidligere ikke var
muligt at se, om de, der ikke ønskede stramninger, så
hellere ville have lettelser eller en uændret politik over
for flygtningenes adgang. Spørgsmålene med den nye
formulering1) – der samtidig sikrer en sammenligning
med den gamle formulering – blev stillet i Danmarks
Statistiks omnibusser for september og oktober måned
sidste år og nu igen i januar og februar i år.

Den før nævnte tendens til fald blev, som det også ses i
figur 1, væsentligt brudt i oktober 2001 formentlig som
følge af terrorangrebene i USA den 11. september. I
oktober måned sidste år svarede således 68 pct. af de
adspurgte med en mening om sagen, at de ønskede
stramninger i flygtninges adgang, hvilket kan sammen-
holdes med, at i de tre forudgående målinger (februar,
august og september samme år) havde i gennemsnit 56
pct. svaret, at de ønskede stramninger.

De nye tal for januar og februar skal ses i lyset af, at der
på de nye undersøgelsers gennemførelsestidspunkt var
gået knap et ½ år efter terrorangrebene.

Som det ses i figur 2, ligger andelen, der ønsker stram-
ninger, i januar og februar måned i år nu på samme ni-
veau som i september undersøgelsen, hvor langt de fleste
interviews blev gennemført før 11. september, nemlig på
55-56 pct.2).

Figur 2: Voksne (16-74 årige) danskeres mening om
flygtninges adgang til Danmark målt i september og
oktober måned 2001 samt januar og februar 2002
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Anm.: Der er set bort fra ”ved ikke” og ”nægter”

Som nævnt giver den nye spørgsmålsformulering mulig-
hed for at undersøge, om gruppen, som ikke ønskede
stramninger, i så fald ønskede en uændret, eller en mere
lempelig politik over for flygtningeadgangen til Dan-
mark.
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Som det ses i figur 2, ligger andelen, der ønsker hhv.
lettelser eller uændret adgang, i januar og februar ligele-
des helt på niveau med resultaterne i september måned,
hvor kun 10 pct. ønsker en lempeligere adgang for flygt-
ninge, mens 34-35 pct. ikke ønsker ændringer.

I en særlig statistisk analyse (logistisk regression) er der
også set nærmere på, hvad der især kendetegner dem, der
ønsker stramninger hhv. lettelser i flygtningenes adgang
til landet.

Til denne analyse er interviewene for januar og februar
slået sammen, hvilket giver i alt 1.857 personer, når der
ses bort fra ”ved ikke” og ”nægter” svarene.

Hvis man ser på, hvad der især kendetegner dem, der
ønsker stramninger, har uddannelsen en meget stor be-
tydning: Jo kortere uddannelse, desto større er sandsyn-
ligheden for, at folk ønsker stramninger. Det samme gør
sig gældende for personer over 60 år samt for boligejer-
ne, når der samtidig korrigeres for en lang række bag-
grundsfaktorer.

Omvendt har især studerende, arbejdsløse og for alle
persongruppers vedkommende svarpersoner bosiddende i
København og forstæderne til København, en mindre
sandsynlighed for at svare, at de ønsker stramninger.

Som nævnt er det som følge af den nye spørgsmålsfor-
mulering også muligt at se nærmere på, hvilke grupper
der navnlig ønsker lempelser i flygtningenes adgang til
Danmark. Det er, som det fremgår af figur 2 ovenfor,
ikke nogen stor gruppe, nemlig hhv. 10 og 6 pct. i sep-
tember og oktober 2001, og nu igen 10 pct. i januar og
februar i år.

Det viser sig, at jo længere uddannelse, jo større er sand-
synligheden for, at folk ønsker lempelser, og det samme
gør studerende samt folk bosiddende i København. End-
videre ønsker også enlige lempelser i flygtningenes ad-
gang. Omvendt er der en lavere sandsynlighed for at
ønske lempelser, hvis man er i alderen 60-69 år og ejer
sin egen bolig.

Resultaterne her viser sig ikke at være meget forskellige
fra resultaterne gengivet i nyhedsbrevene fra Rockwool
Fondens Forskningsenhed fra juni 2001 og februar 2002.

Det er også undersøgt, hvem der skifter holdning fra
september 2001 til januar/februar 2002. For at svare på
dette spørgsmål, skulle man ideelt set spørge de samme
personer på begge tidspunkter.

Dette har ikke været muligt til undersøgelsen her, hvor vi
i stedet har stillet spørgsmålene i forskellige omnibusun-
dersøgelser.

Da der i figur 2 ikke er stor forskel mellem januar og
februar måned mht. synet på adgangen for flygtninge til

landet, er de to undersøgelser slået sammen for at kunne
sige noget med lidt større sikkerhed.

Det fremgår af tabel 1, at strukturen med hensyn til køn,
alder og stillingens betydning er meget lig, hvordan for-
holdene var i september måned før terrorangrebene og før
regeringens udspil til en ny udlændingelov.

Med hensyn til alderen er det interessant at bemærke, at
andelen af unge, der ønsker stramninger, er faldet (fra 60
pct. til 48 pct.), mens der er en tendens til det modsatte
for de 30-69 årige.

For så vidt angår stillingens betydning, er der navnlig
blandt de arbejdsløse sket et klart fald i andelen, der
ønsker stramninger, mens der er sket en stigning blandt
de selvstændige og medhjælpende ægtefæller.

Tabel 1. Andelen af voksne (16-74 årige) danskere, der
ønsker stramninger i flygtninges adgang til Danmark
målt i september og oktober måned 2001 samt januar og
februar 2002 fordelt på køn, alder, stilling og uddannel-
se. Procent

September
2001

Oktober
2001

Jan. og feb.
2002

Mænd 56 71 57
Kvinder 54 64 55

16-19 årige 60 56 48
20-29 årige 58 63 49
30-39 årige 53 69 55
40-49 årige 49 66 52
50-59 årige 52 70 59
60-69 årige 61 72 68
70-74 årige 68 76 65

Studerende/skoleelev 44 50 38
Arbejdsløs 56 67 46
Pensionist/efterløn 67 75 65
Lønmodtager 54 68 56
Selvst./medhj. 56 68 67
Øvrige (46) (88) 60

Grundskole udd. 68 73 61
Gymnasial udd. 42 43 41
Erhvervsfaglig udd. 58 78 65
Kort videregående udd. 46 67 50
Mellemlang/lang vide-
regående udd.

33 47 38

Anm.: Tal i parentes angiver, at der er en større usikkerhed på tallet end
normalt pga. få observationer.

Det fremgår videre i tabel 1, jf. også Nyhedsbrevet fra
februar 2002, at den procentvise stigning i andelen, der
ønsker stramninger, fra september til oktober måned i
2001 var størst for personer med en kort og mellem-
lang/lang videregående uddannelse.

Som det ses i tabel 1, er andelene, der ønsker stramnin-
ger, inden for de forskellige uddannelseskategorier nu i
januar/februar igen på niveau med tallene i september
måned 2001.
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Der er dog sket en klar stigning fra september til janu-
ar/februar i andelen, der ønsker stramninger, for folk med
en erhvervsuddannelse, og der er en tendens til, at perso-
ner med en kort eller mellemlang/lang videregående
uddannelse i højere grad ønsker stramninger sammenlig-
net med før 11. september. Omvendt er andelen af perso-
ner med en grundskoleuddannelse, der ønsker stramnin-
ger, faldet, mens andelen er stort set uændret i alle under-
søgelserne her for folk med en gymnasial uddannelse
som højeste fuldførte uddannelse.

Alt i alt er det vanskeligt med sikkerhed at sige, om ten-
densen til, at der er en stigende andel blandt personer
med en længerevarende uddannelse, der ønsker stram-
ninger, holder. Dette vil man først kunne sige noget om
med større sikkerhed efter flere undersøgelser.

Det er ikke muligt ud fra de her tilgængelige data at give
én enkelt forklaring på ændringerne i udviklingen fra
september og til nu i januar/februar målingerne. På den
ene side kunne man nok vente et fortsat højere niveau for
ønsket om stramninger på baggrund af 11. september. På
den anden side kan det heller ikke afvises, at regeringens
oplæg til en ny udlændingepolitik med forslag om stram-
ninger i udlændingenes adgang faktisk har betydet, at
folk nu i højere grad synes, at lovgivningen er i overens-
stemmelse med deres ønsker.

Samlet set er det mest iøjnefaldende resultat af undersø-
gelserne i januar og februar formentlig, at andelen, der
ønsker stramninger i flygtningenes adgang til Danmark,
efter en kraftig stigning i oktober måned lige efter terror-
angrebene i USA den 11. september, nu igen ligger på
samme niveau som før angrebene: Mens kun 10 pct.
ønsker lempelser, synes som før 11. september 56 pct., at
der bør strammes. Kommende målinger må vise, om
dette niveau er stabilt, eller om vi efterhånden vil se en
genoptagelse af den tendens til stadigt fald i flertallet for
stramninger, som dominerede i perioden op til 11. sep-
tember.

Noter:

1) Den nye spørgsmålsformulering lyder: ”Jeg vil nu gerne høre Deres
synspunkt mht. debatten om flygtninges adgang til Danmark: Hvordan
mener De, at flygtninges adgang til Danmark skal være i forhold til,
som det er nu? Skal der ske begrænsninger, skal der ske lettelser, eller
skal reglerne forblive uændrede?” Data er indsamlet af Danmarks
Statistik for Rockwool Fondens Forskningsenhed i perioden 31. august
– 16. september 2001; 1.-16. oktober 2001; 2.-16. januar 2002 og 1.-17.
februar 2002.

2) Andelen kan f.eks. sammenlignes med, at i foråret 2001 viste en
repræsentativ undersøgelse blandt de otte største ikke-vestlige grupper
af indvandrere i Danmark, at 47 pct. her ønskede yderligere begræns-
ninger i flygtningenes adgang til Danmark. Der var stor spredning
grupperne imellem – fra 23 pct. blandt somalierne til 65 pct. af indvan-
drerne fra Tyrkiet.
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De udenlandske rapporter om danskernes
uvilje mod fremmede

Af Hans Jørgen Nielsen, lektor ved Institut for Statskund-
skab, Københavns Universitet

Danmarks omdømme har i lang tid lidt under en stadig
strøm af rapporter fra internationale organer (se tekstbok-
sen), hvori vores holdninger til indvandrerne og vores
behandling af dem kritiseres1). Danske medier peger lige-
ledes hyppigt på Danmarks position som førende i hen-
seende til intolerance, og dette giver kraftigt genlyd i den
internationale presse.

Når fremmede journalister og medier beskæftiger sig
med danske forhold, er Pia Kjærsgaard og forholdet til de
fremmede altid i fokus. Til tider suppleres der så med
udvalgte citater fra tidligere statsminister Poul Nyrup
Rasmussen (S) om, at Danmark skulle have Europa’s
skrappeste indvandringslovgivning eller fra tidligere
indenrigsminister Karen Jespersen (S) om, at kriminelle
asylansøgere skulle isoleres på ”en øde ø”, idet det kvali-
ficerende tillægsord ”kriminelle” dog ofte udelades. Det-
te negative billede blev yderligere forstærket op til valget
den 20. november 2001, hvor kampagnen fik ord for især
at fokusere på de negative sider ved indvandringen.

Nu blev også Venstre stærkt kritiseret, og nu deltog også
udenlandske politikere kraftigt i kritikken. ”Denne uken
tok danskerne farvel med socialdemokratiet. Må vi også
ta farvel med vårt elskede Danmark?” kommenterede
norske Aftenposten den 24. november 2001 valget, men
andre var ikke nær så elskeligt sørgmodige. Blandt andet
luftede belgiske liberale politikere muligheden af at smi-
de Venstre ud af det internationale liberale samarbejde,
mens svenske politikere og kommentatorer genopfriskede
deres stolthed over ikke at være som danskerne.

Men holder billede overhovedet: Er der i Danmark mere
intolerance mod fremmede, end der er i mange andre
lande?

Eurobarometer – december 1997: Danmark ligger i toppen
blandt medlemslandene med hensyn til racistiske holdninger.
En Eurobarometerrundspørge viser, at 43% af danskerne karak-
teriserer sig som temmelig eller meget racistiske. Kun i Belgien
og Frankrig er tallet højere.

CE 1 (Europarådet: Den europæiske kommission mod ra-
cisme og intolerance) – januar 1999: Racisme og intolerance
er et stigende problem i Danmark, og der bør nedsættes et kla-
georgan, der kan behandle sager om diskrimination mod enkelt-
individer. Rapporten bygger på dokumenter og udtalelser fra
forskellige enkeltpersoner, organisationer og myndigheder.

EUMC 1 (EU’s Center for Overvågning af Racisme og
Fremmedhad) – december 1999: Konkurrencen mellem me-
dierne fører til, at problemerne kommer ud af proportioner, og
politikerne gør ikke nok for at rette op. Samme type kilder som
ved CE 1.

EUMC 2 (EU’s Center for Overvågning af Racisme og
Fremmedhad) – efteråret 2000 og marts 2001: Gennemfører
en egentlig surveyundersøgelse af holdninger til fremmede i
EU-landene. I efteråret 2000 får det udbredt pressedækning, at
danskerne er det folk, hvor flest føler sig generet af, at der bor
folk af anden religion. Den fulde rapport viser imidlertid et me-
re varieret billede, idet der også er punkter, hvor Danmark lig-
ger i top med hensyn til tolerance.

CE 2 (Europarådet: Den europæiske kommission mod ra-
cisme og intolerance) – april 2001: Politikerne løser ikke pro-
blemer med ligestillingen af etniske minoriteter. Den offentlige
debat fører til fordomme, og mediedækningen er ukritisk. Rap-
porten bygger på samme type kilder som ovenfor, men supple-
ret med et tre dages besøg i Danmark.

FN’s højkommissær for Flygtninge Ruud Lubbers – juni
2001: Kritiserer før et besøg den hårde tone i den politiske de-
bat. Helt på linje med CE 2. Ruud Lubbers mildner sin kritik
under besøget.

EUMC 3 (EU’s Center for Overvågning af Racisme og
Fremmedhad) – november 2001: Anti-Islamic reactions in
the EU after the terrorist acts against the USA. Second re-
port: Reactions from 25th September to 19th October. ”Ex-
ecutive Summary” og ”Collection of country reports”. I
summariet konstateres, at ”in most of the countries physical
attacks towards members of minority groups have been in a
rather small number, with two exceptions (Denmark and the
Netherlands)”.

Den første rapport offentliggjort den 3. oktober 2001 dækkede
perioden fra de første 10 til 14 dage efter den 11. september.
(Perioden varierede nogle dage fra land til land).

EUMC 4 (EU’s Center for Overvågning af Racisme og
Fremmedhad) – november 2001: Diversity and equality for
Europe. Annual Report 2000. Generel oversigt, dateret 21.
november 2001.

FN’s højkommissær for Flygtninge, Ruud Lubbers – de-
cember 2001: Alle lande søger at mindske presset mod deres
grænser, og den danske politik er ikke hårdere end politikken i
andre lande. Den eneste forskel er muligvis, at der er mere of-
fentlig debat om spørgsmålet i Danmark (WWW.JP.Dk. 29.
december 2001).



10 Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed

Hvad artiklen ikke drejer sig om?
Artiklen sigter på en sammenligning af danskerne med
andre folk, og ikke på en fastlæggelse i mere absolut
forstand af det danske niveau for intolerance.

Med hensyn til det sidste viste de kvantitative og kvalita-
tive analyser af integrationsproblemerne fra Rockwool
Fondens Forskningsenhed, at i 1999 var danskernes into-
lerance over for ”de fremmede” i flere henseender ikke
større end ”de fremmedes” tilsvarende holdninger over
for danskerne, jf. del III (af denne forfatter) i Gunnar
Viby Mogensen og Poul Chr. Matthiessen (red.): Integra-
tion i Danmark omkring årtusindskiftet, 2000.

Der var en række – ofte ganske ubehagelige – eksempler
på diskrimination mod indvandrere (fra både offentlige
og private arbejdsgivere og fra kolleger), men resultater-
ne viste samtidig, at indvandrere også kunne have en ten-
dens til at undgå tæt kontakt med danskere.

Dette gjaldt for eksempel ved et spørgsmål, der i forsk-
ningen ofte bruges som indikator på ”social afstand”
mellem forskellige grupper, nemlig syn på ægteskab
mellem en ung fra ens egen gruppe og en ung fra en an-
den etnisk gruppe. Mens 48% i en stor survey med dan-
skere i 1999 var imod blandede ægteskaber, mødte blan-
dede ægteskaber endnu større modstand hos indvandrerne
som én samlet gruppe, idet 56% afviste tanken, og blandt
indvandrere fra Libanon, Pakistan og Tyrkiet var mod-
standen endda oppe på henholdsvis 66%, 72% og 77%.

Skellene går altså i denne forstand ikke kun mellem dan-
skerne på den ene side og alle indvandrerne som én sam-
let gruppe på den anden side, men mellem alle de forskel-
lige grupper indbyrdes.

Problemets kompleksitet, der også er fremhævet i anden
dansk forskning (f.eks. hos Johannes Andersen, 2001, der
demonstrerer både positive og negative holdninger mod
fremmede hos danskerne), fremgår også af to af de meget
få målinger i nærheden af emnet, som dækker mere end
nogle enkelte år: Begge målinger blandt danskere viser
udbredt, men faldende uvilje mod fremmede.

Det gælder målingerne omkring racisme, gennemført af
Lise Togeby. Hun citerer (Togeby, 1997), at mens 61 pct.
i 1970 havde været enige i, at ”Vi må nu engang se i
øjnene, at nogle folkeslag er mindre intelligente end
andre”, var tallet i 1995 faldet til 30 pct. Men faldet synes
herefter at være stoppet, for en fornyet undersøgelse
gennemført af Danmarks Statistik for Rockwool Fondens
Forskningsenhed i juni 2001 viser, at 29% fortsat er enige
i udsagnet om de racemæssigt betingede forskelle i intel-
ligens.

Tilsvarende viser en måling – ligeledes gennemført gen-
nem mange år af Lise Togeby, og nu ajourført af Rock-
wool Fondens Forskningsenhed – at andelen af danskere,

der ønsker begrænsninger i, hvor mange flygtninge, vi
tager imod, nu (i januar/februar 2002, jf. artiklen s. 6)
stadig ligger på godt halvdelen, trods en langsigtet ten-
dens til fald (fra niveauet omkring 65%).

Man kan derfor som udgangspunkt tage, at der er en
større eller mindre uvilje mod fremmede, men hvor det
nødvendigvis må tilføjes, at resultaterne kan variere fra
emne til emne.

Endnu et element er vigtigt: Artiklen gælder gennemsnit-
tet af menneskers forhold til de fremmede, og ikke speci-
elt de ekstreme holdninger og aktioner på yderfløjene.
Men det hører med, at der sandsynligvis her er en forskel
til så mange andre lande. Vi har ikke som vore nabolande
en ny-nazisme af betydning, og ikke som Sverige og
Tyskland politiske og racistiske mord. Den almene debat
om fremmede kan nok være mere bramfri end i nabolan-
dene, men det bliver ved debatten.

Problemet med datakvaliteten
Nærmer man sig derefter rapporterne fra udlandet, er ét
træk slående. Der er en enorm variation i kvaliteten af
oplysningerne om vor formodede uvilje mod fremmede.
Det gælder derfor om at skrælle de dårlige lag af for at
komme ind til kernen.

Kvalitetsproblemet er generelt og gælder ikke specielt
Danmark. Samtidig er problemet med kvaliteten en af
flere gode grunde til ikke at inddrage de mere voldelige
former for fremmedhad i sammenligningen af danskerne
med andre: Der er nemlig intet ordentligt grundlag at
bygge på.

Ud fra politiets oplysninger fra de respektive lande kon-
staterer EUMC 4 således, at der i Danmark, Irland, Lu-
xembourg og Spanien ingen racistisk motiverede mord
eller manddrab var mellem 1995 og 2000, og et i hvert af
landene Østrig, Finland, Sverige og Portugal. Men over
for dette stod syv racistiske mord i Holland, 10 i Frankrig
og 16 i Storbritannien. I denne sammenligning klarer
Danmark sig fint, så meget mere som det danske tal, så
vidt vides, er korrekt.

EUMC 4 peger imidlertid også på en enorm variation i de
tyske tal for perioden fra 18 racistiske mord ifølge politi-
et og hele 93 ifølge ”watchdog organizations” og medier-
ne.

Endnu større er usikkerheden i de italienske tal fra ingen
racistiske manddrab ifølge politiet, men hele 259 racisti-
ske mord ifølge ”mass media and other sources”. Den
samme usikkerhed knytter sig også til ”racistiske voldeli-
ge overfald”, hvor for eksempel de italienske tal, alt efter
kilderne, varierer fra 51 til 559 for perioden 1995 til
2000, og de spanske tal mellem 148 og 777 (EUMC
4:19-20).
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Med sådanne variationer er det bydende nødvendigt at få
afklaret, hvad de korrekte tal er – i det mindste omtrent-
ligt – og kan det ikke lade sig gøre, kan man dårligt kon-
kludere noget som helst, og slet ikke sige noget om lig-
heder og forskelle mellem forskellige lande2).

EUMC 4 gør imidlertid slet ikke noget forsøg på en af-
klaring, men henleder alligevel for eksempel opmærk-
somheden på antallet af racistiske forbrydelser begået af
neo-nazister eller deres sympatisører i specifikke lande,
nemlig Finland, Sverige, Tyskland og Spanien (EUMC
4:12), og for Tysklands og Sveriges vedkommende peger
man tillige på meget høje tal for ”incitement to hatred”
(EUMC 4:20).

Dette kan muligvis være fuldt berettiget. Men ingen ved
det. Hvad der varierer mellem landene, kan lige så vel
være definitionen af ”racistiske forbrydelser” og indrap-
porteringen af dem. EUMC 4 kan således let være unfair
over for Sverige og Tyskland. Situationen kan let være
værre i Italien eller Spanien. Eller i Grækenland og Ir-
land, der slet ikke fører statistik over ”racistiske forbry-
delser”.

Endnu engang: Ingen ved det. ”Komparativ Racisme” er
ikke ligefrem et af de fornemste eksempler på komparativ
samfundsforskning, og mangelen på et solidt datagrund-
lag kan også føre til højst forskellige og højst ustabile
politiske kommentarer (se således de forskellige udtalel-
ser fra FN-flygtningehøjkommissær Ruud Lubbers, om-
talt i boksen s. 9).

EUMC 3 giver flere eksempler. Det konkluderes, at bort-
set fra Danmark og Holland, har der siden 11. september
2001 kun været få fysiske overfald på minoritetsgrupper,
og igen fik Danmarks placering udbredt pressedækning.
Problemet er blot, at de tal, der indrapporteres fra de
forskellige lande, giver et meget usikkert billede, da for-
men for rapporteringen varierer kraftigt fra land til land.

I Sverige nøjedes rapportøren med at ringe til politiet, og
da politiets EDB-system endnu ikke kunne sige noget,
blev der for Sveriges vedkommende heller ikke givet tal
for fysiske overfald på indvandrere.

Den tyske rapport nøjedes tilsvarende med to korte udta-
lelser fra muslimske samfund om muslimske kvinder, der
var blevet spyttet på, og fra IG Metall (det tyske metalar-
bejderforbund) om enkeltstående overfald på muslimer.

De hollandske og danske rapporter i EUMC 3 er til gen-
gæld langt mere specificerede – den hollandske rapport
tillige mere systematisk – med angivelse af de enkelte
sager.

Specificerede rapporter giver automatisk næsten flere
sager end brede og upræcise sammenfatninger, og uden
fælles kriterier er materialet uegnet til sammenligninger.

Problemet med presselanceringen
En del af billedet af danskerne som fordomsfulde kan
sandsynligvis henføres til pressen, og dennes nyhedskri-
terier: Den gode nyhed afslører noget, der er skidt. Lo-
kalaviserne skriver heller ikke, at ”Borgmesteren var
ædru i dag”, men hvis det modsatte er tilfældet, skal de
nok være der.

Et eksempel, der falder i øjnene, fik man op til julen
2000, da Kristeligt Dagblad (20. december 2000) i en
overskrift kunne oplyse, at danskere har ”EU-rekord i
religiøs intolerance”: Dette var en negativ nyhed, og
grundlaget var en pressemeddelelse fra EU’s center for
overvågning af racisme med den forskel, at pressemedde-
lelsen havde en positiv overskrift (”EU citizens tolerant
against other religions”), hvor det så i meddelelsen også
blev nævnt, at andelen, der var foruroliget over tilstede-
værelsen af folk med anden religion, var signifikant høje-
re i Belgien og især i Danmark.

Alt er dog ikke pressens skyld. Bemærkelsesværdig er
her Eurobarometerundersøgelsen i 1997, hvorefter 43%
af danskerne skulle karakterisere sig selv som temmeligt
eller meget racistiske. Realiteten var imidlertid, at re-
spondenterne var blevet bedt om at placere sig ind på en
skala fra 1 (absolut ikke racistisk) til 10 (meget racistisk),
og den officielle rapport om undersøgelsen (Racism and
Xenophobia in Europe 1997) gjorde derefter denne ind-
placering til et af hovedresultaterne ved hjælp af en me-
get hårdhændet kategorisering.

I tabel 1 er denne kategorisering sammenlignet med en
neutral eller afbalanceret – dvs. pointmæssigt symmetrisk
– kategorisering. Den giver, som det fremgår, ikke 43,
men kun 18%, der karakteriserer sig selv som delvist
eller helt racistiske3).

Tabel 1: Eurobarometers kategorisering 1997 af dan-
skerne som mere eller mindre racistiske

Eurobarometers kodning En balanceret kodning

Værdier på
skalaen

%
lodret

Værdier på
skalaen

%
lodret

Slet ikke raci-
stisk
Lidt racistisk
Noget racistisk
Meget racistisk

1
2-3
4-6

7-10

17
40
31
12

1-2
3-5
6-8

9-10

35
47
15

3
100 100

Kilde: Racism and Xenophobia in Europe 1997 samt egen bearbejdning
af rådata.

Problemet med løse påstande
Skæverter ved præsentationen af resultater er selvfølgelig
et problem, men de kan dog ofte kontrolleres. Meget
værre er imidlertid de løse påstande, der ikke kan efter-
prøves. Dette problem er udtalt i rapporten fra Europarå-
det (CE 2). Rapporten søger at give et bredt billede af
”det politiske klima” over for fremmede, og den beskæf-
tiger sig både med politikere, medier og befolkning, og
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med såvel lovgivning og organisatoriske forhold som
holdninger. Videre nøjes rapporten ikke med at kritisere,
men giver også direkte anbefalinger om, hvilken politik
der bør føres.

Rapporten fik næsten den hårdest tænkelige medfart hos
adressaten: CE 2 blev stort set afvist, og derefter neglige-
ret af danske politikere, og ingen var særligt ivrig efter at
forsvare rapporten. I Tyskland gik det om muligt endnu
værre. Da Europarådet i sommeren 2001 kom med en
tilsvarende rapport om tyske forhold, erklærede inden-
rigsminister Schilly, at forfatterne ikke kendte noget til
tyske forhold, og det jødiske samfund var i øvrigt enig.
Det hele var i medierne i Tyskland en side 2-historie, og
knap nok det. (Se eksempelvis den lille notits i Berliner
Zeitung, 5. juli 2001, side 2).

Det skal ikke kunne siges, om disse reaktioner i alle hen-
seender var berettigede. For eksempel kunne det tænkes,
at rapporten fremdrog relevante lovgivningsmæssige
forhold. Men læser man for eksempel litteraturlisten til
CE 2 om Danmark (43 titler), er det slående, at ingen
undersøgelser af holdninger til fremmede optræder, ingen
medieundersøgelser, ingen af Socialforskningsinstituttets
rapporter og intet fra Rockwool Fonden.

Alligevel udtaler rapporten sig om medierne, om indvan-
drernes skoleforhold, og om befolkningens forhold til de
fremmede. Det hedder således, at ”et sådant miljø danner
grobund for diskrimination og fjendtlighed, som de etni-
ske mindretal oplever daglig” (min fremhævelse. HJN).
Det er en ganske stærk formulering, og synes også at
være for stærk ud fra dansk forskning (Se H.J. Nielsen
2000: 458-465).

Ville man checke det nærmere, savner man kilder. Der er
rapporter og udtalelser fra for eksempel Det danske Cen-
ter for Menneskerettigheder og fra SOS mod Racisme.
Der er også en publikation af Bashy Quraishy om, at
”there is something rotten in the State of Denmark”. Men
er det belæg nok? Spørgsmålet er retorisk: Samlet er det
næppe meget, man i Europarådets rapport kan få at vide
om befolkningens holdninger til de fremmede eller om de
fremmedes forhold i Danmark.

Analyser af opinionen
Til gengæld er der også egentlige analyser af opinionen,
og blandt rapporterne i tekstboksen er der to af interesse,
nemlig den nævnte Eurobarometerundersøgelse fra 1997
og rapporten fra EUMC, jf. tekstboksen, i marts 2001,
der bygger på en undersøgelse i 2000. Her kan man se
efter, for data er tilgængelige, og man kan derfor – som
ovenfor – kontrollere, om udlægningen er i orden.

Der er et meget stærkt fællespræg, idet begge undersø-
gelser benytter dataindsamling via Eurobarometer, og
spørgsmålene var i stort omfang de samme. Det følgende
bygger derfor på den seneste undersøgelse. Meget tungt

vejer det også, at EUMC med data fra det østrigske ana-
lyseinstitut SORA analyserer resultaterne fra 2000-
undersøgelsen nærmere. Det er der kommet en aldeles
fremragende undersøgelse ud af. Tabellerne i det følgen-
de bygger på denne rapport, men er forfatterens egne
sammenstillinger og bearbejdelser.

For det første peges der på, at der er flere dimensioner i
holdninger til fremmede. Selvom nogle er kritiske over
for fremmede i visse henseender, kan de være positive i
andre. I tabel 2 er dette illustreret ved forskellige enkelt-
resultater og ved at stille danskerne over for nogle af de
folk, de ofte sammenlignes med, nemlig naboerne – ty-
skerne og svenskerne – og så østrigerne.

I forbindelse med sanktionerne mod Østrig i forbindelse
med regeringsdannelsen i 2000 blev der henvist til, at
Østrig ikke som Tyskland havde haft et opgør med den
nazistiske fortid, hvorfor østrigerne efter sigende skulle
være stærkere præget af ”brunt tankegods”, og siden den
tid er det også blevet normalt at bruge østrigerne som
negativt referencepunkt med vendinger som ”endnu mere
fremmedfjendtlig end østrigerne”. Men er østrigerne
egentlig specielt fremmedfjendske?

En afgørende pointe i SORA-rapporten er fremhævelsen
af, at ”holdninger til fremmede” kan have flere dimensi-
oner4), og at borgerne derfor kan have helt forskellige
holdninger på forskellige områder – positive på nogle og
negative på andre.

Tabel 2 illustrerer dette ved hjælp af et udvalg af de
mange spørgsmål, der optræder i rapporten. Her viser det
sig, at danskerne ser mindretallene som en kulturel ge-
vinst, er positive over for indvandrernes politiske delta-
gelse og ligger i top i villigheden til at acceptere både
flygtninge og muslimske gæstearbejdere. Her overgås
danskernes imødekommenhed over for indvandrere kun
af svenskernes, og endda kun marginalt, mens tyskernes
og østrigernes ligger lavere. Vi er også langt mindre
tilbøjelige end tyskerne til at ville sende arbejdsløse gæ-
stearbejdere hjem igen.

Så langt er danskerne ganske positive over for ”de frem-
mede”. Men tabel 2 har også et spørgsmål, hvor billedet
er det stik modsatte: Vi er hyppigere end de tre andre folk
irriterede over folk med fremmed religion. Lidt bizart i
betragtning af, at danskerne hører til de allermest a-
religiøse folk i Europa, og i hvert tilfælde ganske gene-
rende for vores nationale renommé, at lige netop det
spørgsmål og ikke et af de andre blev fremhævet af
EUMC op til julen 2000.

I et bredere perspektiv indicerer tabel 2 således klart, at
svenskerne er det mindst fremmedfjendske af de fire folk,
men også at der har været for megen bagtalelse af østri-
gerne. Ud fra tabel 2 fremstår på den følgende side ty-
skerne og ikke østrigerne som de mest negative over for
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fremmede, med Danmark placeret mellem Sverige og
Østrig.

Tabel 2: Tolerante og intolerante procenter i fire EU-
lande og i EU som helhed

Sverige Danmark Østrig Tyskland EU
”Tolerante pro-
center”
%, der synes, at
mindretallene be-
riger den nationale
kultur 75 54 43 51 50
%, der vil fremme
minoriteternes del-
tagelse i det poli-
tiske liv 39 40 20 25 21
%, der uden re-
striktioner vil ac-
ceptere folk, der
flygter fra lande
med alvorlige
indre konflikter 47 42 27 19 28
%, der uden re-
striktioner vil ac-
ceptere indvandre-
re fra muslimske
lande, der søger
arbejde i EU 35 27 13 6 17
”Intolerante
procenter”
%, der mener, at
indvandrernes kri-
minalitet ligger
over gennemsnittet * 67 52 62 58
%, der mener, at
legale indvandrere
fra lande uden for
EU, skal sendes
hjem, hvis de
bliver arbejdsløse 18 13 34 39 39
%, der mener, at
folk fra mindre-
talsgrupperne må
opgive deres egen
kultur for at blive
fuldt accepterede
medlemmer af
samfundet 19 25 24 * 22
%, der finder til-
stedeværelsen af
mennesker med
anden religion ge-
nerende i deres
daglige liv 17 31 12 17 14
Antal gange, det
pågældende land
er det mindst tole-
rante/mest intole-
rante 0 3 2 3
Antal gange, det
pågældende land
er det mest tole-
rante/mindst
intolerante 4 2 2 0

* angiver, at resultatet fra det pågældende land ikke ifølge SORA kan
sammenlignes med resultaterne fra de andre lande, fordi “ved ikke”-
svar i disse lande ikke er neutrale, men især kommer fra respondenter,
der ved andre spørgsmål er særligt intolerante, og derfor må formodes
at dække over skjult intolerance.
Kilde: Attitudes towards minority groups in the European Union.
EUMC/SORA, Vienna, Austria. March 2000.

Havde flere lande været med i tabellen, ville belgierne
have fået samme placering som tyskerne – ganske be-
mærkelsesværdigt i betragtning af, at den belgiske rege-

ring var blandt de allermest ivrige tilhængere af sanktio-
ner mod Østrig, ligesom det netop var belgiske liberale
politikere, der efter valget talte om at få Venstre smidt ud
af den europæiske liberale føderation.

Konklusionen er indlysende: Hvem der er mest indvan-
drervenlige/-fjendske, afhænger helt af, hvad sagen gæl-
der. I alt finder EUMC på europæisk plan syv dimensio-
ner, og konstruerer indeks for hvert af disse. Disse indeks
er i tabel 3 brugt til at finde de fire folks placering mel-
lem de i alt 15 EU-befolkninger, hvor 1 i tabellen står for
mest fremmedfjendsk og 15 for mest fremmedvenlig.

Også tabel 3 viser en meget stor variation fra område til
område. På de tre første dimensioner hører danskerne til
de mest fremmedskeptiske, på den fjerde er vi tæt på
midten og på de tre sidste blandt de mest fremmedvenli-
ge. Endnu engang er svenskerne gennemgående de mest
åbne, mens tyskerne ligger i den modsatte ende, og på
fire ud af fem dimensioner er de endda mere skeptiske
over for fremmede, end østrigerne er.

Havde alle EU-lande været med, ville belgierne endnu en
gang have placeret sig omtrent som tyskerne, nemlig
mellem de mest fremmedskeptiske.

Tabel 3: Relativ placering af de fire lande blandt alle 15
EU-lande på 7 dimensioner for uvilje mod fremmede

Sverige Dan-
mark

Østrig Tysk-
land

Kritik af indvandrere * 1 * *
Krav om kulturel assimile-
ring 6 2 8 *
Generende med
fremmede 10 2 7 5
Afvisning af multikultura-
lisme 15 10 4 3
Modvilje mod politik, der
fremmer den sociale sam-
eksistens 15 12 6 8
Begrænsninger i indvan-
dringen 14 12 9 1
Hjemsendelse af
fremmede 12 13 8 1
Gennemsnitlig rang på de
dimensioner, der er brugba-
re i alle fire lande 13 10 7 4

* angiver, at resultater fra det pågældende land ikke kan sammenlignes
med resultaterne fra de andre lande. 1 står for det mest fremmedkritiske,
mens 15 står for det mest indvandrervenlige.
Kilde: Samme som for tabel 2.

Der er endnu et principielt forhold. Tabel 4 peger på, at
det er misvisende at tale om alle danskere under ét, om
alle tyskere og så fremdeles, for alle danskere mener ikke
det samme om indvandrere og heller ikke alle tyskere.

EUMC benytter spørgsmålene til ved hjælp af en såkaldt
clusteranalyse at opstille fire typer. Det giver en ekstra
karakteristik, nemlig at danskerne er stærkt polariserede.
Danmark har flere decideret intolerante end i EU som
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helhed, men der også langt flere aktivt tolerante i Dan-
mark, hvor f.eks. tyskerne fordeler sig mere jævnt over
de forskellige muligheder.

Tabel 4: Fordeling på typer af holdninger over for frem-
mede 2000. % lodret

Sve-
rige

Dan-
mark

Østrig Tysk-
land

EU

Intolerante:

Stærkt negative
holdninger over for
fremmede 9 20 12 18 14
Ambivalente:
Både positive og
negative holdninger
over for fremmede 15 17 30 29 25
Passivt tolerante:
Positive holdninger
til fremmede, men
går ikke ind for
støtte til ind-
vandrergrupper 43 31 37 29 39
Aktivt tolerante:
Positive holdninger
til fremmede, og
går tillige ind for
støtte til ind-
vandrergrupper 33 33 20 24 21

100 101 99 100 99
Tolerante alt i alt 76 64 57 53 60
”Polarisering” (% i
de extreme, første
og sidste rækker) 42 53 32 42 35

På grund af afrundinger summerer ikke alle tal op til 100%.
Kilde: Som tabel 2.

Yderligere indicier
Billedet kan suppleres ved andre spørgsmål, der ikke er
specielt knyttet til flygtninge- og indvandrerproblematik-
ken, men mere generelt vedrører åbenhed over for andre
folk. Tilbage i 1996 spurgte Eurobarometer således,
hvordan man så på folk, der kom fra en række, i alt 25,
andre lande – med megen tillid, med nogen tillid, med
ringe tillid og slet ikke med tillid – og resultaterne er op-
summerede i tabel 5. Billedet svarer til det tidligere, idet
tilliden topper hos de skandinaviske folk.

Tabel 5: Hvor ofte mødes folk fra andre lande overvejen-
de med tillid. 1996.

Sverige Danmark Østrig Tyskland
Syn på folk fra 17
vesteuropæiske lande 17 16 15 12
Syn på folk fra fire
østeuropæiske lande
(Polen, Tjekkiet, Slova-
kiet, Ungarn) 4 4 0 0
Syn på folk fra fire
andre lande (Tyrkiet,
Japan, Rusland, USA) 3 2 1 2
I alt for alle 25 lande 24 22 16 14

Kilde: Eurobarometer 46, bilagstabel 4.4.

Billedet kunne måske være forældet i dag, men har en
nøje parallel i spørgsmål fra år 2000 om, hvorvidt man
var for eller imod, at forskellige konkrete lande blev
optaget i EU (tabel 6), for her er det igen Skandinavien,
der topper.

Tabel 6: Hvor mange lande ser befolkningerne i de fire
lande gerne optaget i EU. 2000

Sverige Danmark Østrig Tyskland
Antal lande blandt fire
vesteuropæiske lande
(Norge, Schweiz, Malta
og Cypern) 4 4 3 3
Antal lande blandt 11
andre lande (10 øst-
europæiske plus Cypern) 10 10 1 1
I alt for alle 15 lande 14 14 4 4

Kilde: Eurobarometer 54, bilagstabel 5.12a.

Sammenfatning
På tværs af emner synes svenskerne at være mere åbne
end de tre andre folk, mens tyskerne modsat tenderer
mod at være de mindst åbne.

Vigtigst er imidlertid, at SORA’s arbejde sætter alvorligt
spørgsmålstegn ved fremgangsmåden at tage forskellige
enkeltspørgsmål og bruge disse til at karakterisere dan-
skernes forhold til de fremmede5). For om danskerne,
svenskerne eller italienerne er de mest positive, afhænger
af emnet, og en isoleret gruppe spørgsmål er ikke egnet
til at dække alt.

Havde racistisk vold været med i sammenligningen, er
det for eksempel langt fra sikkert, at Sverige ville have
været i top som det mest tolerante og åbne land. Samtidig
bliver det ekstra problematisk at forsøge sig med de helt
almene indtryk som i Europarådets rapport. For der er
brug for præcise analyser og slet ikke for løse påstande.

Videre overvejelser
Resultaterne rejser spørgsmålet, hvorfor der er så megen
opmærksomhed om den formodede danske fjendtlighed
over for fremmede?

De svenske reaktioner er ret lette at forstå, for svenskerne
synes at være mere tolerante over for fremmede, og det
eneste, der kan undre, er, at svenske kommentatorer til-
syneladende har meget let ved at glemme, at deres land
har langt mere ny-nazisme og tillige mere racistisk vold
end Denmark. Det samme gælder også de tyske kommen-
tarer, men for Tysklands vedkommende er det også slå-
ende, at den brede befolkning – og ikke blot de brøkdele
af promiller, der begår vold – på de fleste områder har
mindre tolerance over for fremmede, end danskerne har.
Men alligevel er tysk presse også præget af billeder om
de fremmedfjendske danskere.

Til tider kan dette give en mistanke om, at kritik af andre
for uvilje mod fremmede selv kan være et udslag af en
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sådan uvilje. Men derudover har svaret givet mere at gøre
med danske politikere end med selve den offentlige me-
ning i Danmark: Fremmede journalister og politikere
studerer sjældent opinionsundersøgelser særligt nøje,
hvorimod politikerne er højst synlige. Og her påkalder
Danmark sig meget let kritisk opmærksomhed.

Vi har først og fremmest Dansk Folkeparti, og selvom
Pia Kjærsgaard langt fra er nogen le Pen, kan udtalelser
fra hendes parti let tolkes som fremmedfjendske, som for
eksempel når Mogens Camre giver kritikken af musli-
merne en tand ekstra. Men derudover kan også udtalelser
fra andre politikere let give næring til billedet af Dan-
mark som et hårdt land for de fremmede, som da Poul
Nyrup Rasmussen fremhævede, at vi havde Europas
skrappeste indvandringslove.

Faktuelt var det næppe rigtigt, for vi har en af Europas
højeste rater for godkendelse af asylsøgere6), og udtalel-
sen var snarest et argument mod Dansk Folkeparti. Men
Danmark kom til at fremstå som et lukket land, og da
regeringen senere foreslog stramninger, var det næsten
uundgåeligt, at Danmark for omverdenen kom til at frem-
stå som ”xenophobisk”.

I tillæg er det politiske system i Danmark imidlertid også
ekstremt åbent. Det er en grundregel, at alle synspunkter
skal kunne fremføres på lige vilkår: Vi har ikke forbud
mod bestemte politiske partier, og der er næsten ingen
”politisk korrekthed”, der afgrænser hvilke emner, der
kan sættes under debat. Det giver næsten nødvendigvis
forslag og udtalelser, man næppe ville høre i andre lande
af den simple grund, at danske politikere og kommentato-
rer ikke tier stille.

Åbenheden kan meget vel ses som en demokratisk dyd7),
men ikke alle vil være enige. For eksempel kalder EUMC
4 det for skjult racisme (”a subtle racist discourse”), når
medierne omtaler begivenheder ud fra det perspektiv, at
de fremmede giver byrder for værtslandet, og nævner
Finland og Frankrig som eksempler (EUMC 4:51). Med
en sådan præmis kan også Rockwool Fondens kulegrav-
ning af problemer, der er knyttet til indvandringen, også
tillægges en ”racistisk slagside”, og i endnu højere grad
gælder dette den almene politiske debat.

Dette har også relevans for den seneste valgkamp. De
fremførte forslag indebar i sig selv ikke særligt stærke
stramninger, og det mest fremtrædende træk var snarest
den generelle fremhævelse af ønsket om stramninger.

Det samme er også foreslået af den SPD-ledede regering
i Tyskland, og i regeringen er SPD og De Grønne enedes
om strammere regler for familiesammenføringer. I Stor-
britannien kom indenrigsminister Blunkett tilsvarende ud
som en kopi af Karen Jespersen med fremhævelse af, at
indvandrerne havde at tilegne sig britiske værdier, samti-
dig med at Blair-regeringen gik langt videre end noget

seriøst forslag under den danske valgkamp med forslag
om, at formodede terrorister skal kunne tilbageholdes et
halvt år på mistanken alene uden at komme for en dom-
mer.

Men der er mere i sagen: Den stærke fokusering på ind-
vandringsproblemer under valgkampen giver uundgåeligt
et indtryk af en stærk negativ indstilling. Politikere fra
andre skandinaviske lande var da heller ikke ligefrem
kede af at fremhæve, at de aldrig ville lægge stærk vægt
på problemer med indvandrerne. Anderledes ud fra den
fremherskende danske demokrati-forståelse: Problemer er
til for at blive diskuteret, og med denne manglende politi-
ske korrekthed, vil Danmark også fremover let komme til
at fremstå som negativ over for fremmede.

Noter
1) I modsætning til en del af de udenlandske rapporter undgår vi her,

inkl. i titlen, ordet ”racisme”. Det afspejler hos forfatteren en vis
modvilje ved ordet, for selv ekstrem uvilje mod dem, der er ander-
ledes, er sjældent knyttet til ”racetilhør” i nogen biologisk for-
stand. Nazisterne var således allierede med japanerne og dyrkede
arabiske forbindelser, sideløbende med jødeudryddelserne.

2) Der kan gives gode argumenter for, at først efter gennemførte
retssager kan man – muligvis – få afklaret, om f.eks. en araber
blev myrdet, fordi han var formodet muslim eller en ghaneser,
fordi han var mørklødet. På forhånd kunne det også tænkes, at
nogle lokale slyngler uden nogen form for diskrimination ville ha-
ve fat i så mange tegnebøger som muligt, inkl. araberens, eller at
ghaneserens død skyldtes et bandeopgør i de mere suspekte miljø-
er.

3) I en kommentar i forbindelse med udgivelsen af denne artikels
første version i Rockwool Fondens Nyhedsbrev i oktober 2001
tog talsmænd for såvel Europakommissionen som for analyseinsti-
tuttet INRA, der havde stået for gennemførelsen, afstand fra den
tidligere rapport (Christian Jensen: ”EU’s falske melodi”, Berling-
ske Tidende, 30. september 2001). Men da havde billedet af dan-
skerne allerede spøgt i flere år.

4) Jeg takker pressechef Bent Sørensen, EU’s overvågningscenter for
at have gjort opmærksom på rapporten, da jeg spurgte om kilder
til meddelelser fra centret om, at Danmark ikke blot skilte sig ud
ved de citerede oplysninger om modviljen mod fremmede religio-
ner, men også ved en meget stor gruppe, der var aktive mod
fremmedhad.

5) I en kommentar fastholdt pressechef Bent Sørensen, EU’s over-
vågningscenter imidlertid, at spørgsmålet om syn på folk med
fremmed religion var dækkende for hele undersøgelsen (Christian
Jensen: ”EU’s falske melodi”, Berlingske Tidende, 30. september
2001).

6) I 1999 fik 52% af asylansøgerne således opholdstilladelse – de
fleste som de facto-flygtninge. Procenten var svagt højere, nemlig
57%, i Østrig, men væsentligt lavere, nemlig 34%, i Sverige og
endnu lavere i Tyskland med kun 13%. Ud over Østrig havde
blandt EU-landene kun Storbritannien og Italien højere acceptrater
(UNHCR 2000).

7) Dette var formodentlig endnu en grund til, at CE 2 fra Europarådet
led så krank en skæbne i den danske politiske debat. Rapportens
forslag om, at regeringen skulle favorisere medier, der gav en po-
sitiv beskrivelse af indvandringen, blev i vidt omfang set som
mindre demokratisk.
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Nogle hovedresultater fra Hans Jørgen Nielsens bidrag til
Integration i Danmark omkring årtusindskiftet (Gunnar Vi-
by Mogensen og Poul Chr. Matthiessen (red.) Aarhus Uni-
versitetsforlag, 2000)

I forskningen og i den offentlige debat betragtes indvan-
drerne ofte som en ensartet gruppe, hvor interessen alene
samler sig om forskellene mellem indvandrerne og dan-
skerne.

Denne opfattelse skjuler imidlertid den kendsgerning, at
der er lige så store forskelle mellem de forskellige ind-
vandrergrupper indbyrdes. I virkeligheden er det faktisk
sådan, at nogle grupper af ikke-vestlige indvandrere –
eksempelvis polakker, indvandrere fra det tidligere Jugo-

slavien og vietnamesere – nogle gange kan føle sig tæt-
tere på danskerne end på andre grupper.

Dette er et af resultaterne af en analyse, der kombinerede
de 3.600 interviews i Enhedens hovedundersøgelse med
såkaldte dybdeinterviews med 50 indvandrere, idet re-
spondenterne i begge grupper bestod af otte ikke-vest-
lige nationaliteter.

I hovedundersøgelsen blev indvandrerne eksempelvis
spurgt om deres syn på indgåelse af ægteskab mellem en
ung fra deres egen gruppe og en dansker eller en person
fra de andre indvandrergrupper.

Interviewpersonerne var ofte meget stærkt imod ægte-
skab med en person fra en anden etnisk gruppe, og ægte-
skab med en dansker havde anden prioritet i forhold til
indgåelse af ægteskab med en person fra egen etnisk
gruppe.

I dybdeinterviewene blev religiøse forskelle nogle gan-
ge anført som begrundelse, flere religioner vender sig
således mod ægteskab med et menneske, der har en an-
den tro. Men dette var kun en del af forklaringen. Tyrke-
re var eksempelvis stærkt imod ægteskab med en libane-
ser – da hellere med en dansker.

En anden tilbagevendende forklaring var kulturelle for-
skelle i bred forstand – sprog, vaner og forventninger til
fremtiden – der bevirker, at det er nemmere at leve sam-
men med en person af en identisk nationalitet. Denne i-
agttagelse kan forklare, at ægteskab med en dansker ofte
er mere acceptabelt. Danskerne kan man jo næsten ikke
undgå at kende bare en smule til, mens det kan være til-
fældigt, om man kender nogle fra de andre etniske grup-
per.

Indvandrerne i hovedundersøgelsen blev også bedt om
deres syn på den danske flygtningepolitik: Skulle Dan-
mark acceptere flere flygtninge, det samme antal som
nu, eller færre flygtninge?

Dette spørgsmål er gentagne gange – som det også frem-
går af Søren Pedersens og Helle Cwarzko Jensens artikel
i dette nyhedsbrev – blevet stillet til danskere, og der har
vedvarende været et flertal for færre flygtninge. Overra-
skende nok, viste resultaterne fra hovedundersøgelsen, at
nogle indvandrergrupper var af samme mening.

Resultaterne var i øvrigt kendetegnet af en bred variati-
on: De nationaliteter, som kun i et begrænset omfang var
kommet som flygtninge – pakistanere, tyrkere og polak-
ker – ønskede stramninger i flygtningepolitikken, mens
nationaliteter med en høj andel af flygtninge – somaliere
og indvandrere fra det tidligere Jugoslavien – foretrak en
mere liberal flygtningepolitik.

De, som ønskede færre flygtninge, angav ofte, at der var
”en masse bekvemmelighedsflygtninge”, og at Danmark
som et lille land kun kunne modtage en vis mængde
flygtninge.
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Rapport Integration 2001

Af Christian Scheuer, Rockwool Fondens Forskningsen-
hed.

I starten af 2002 udsendte det svenske Integrationsverket
publikationen Rapport Integration 2001, der i korte træk
konkluderede, at det står skidt til med integrationen i
Sverige. Rapporten førte til stor mediebevågenhed ikke
bare i Sverige, men også her i landet. Derfor bringes her
et resume af de vigtigste analyser, samt en sammenfat-
ning af rapportens konklusioner.

En af Integrationsverkets centrale opgaver er at følge og
vurdere den svenske samfundsudvikling med baggrund i
Sveriges etniske og kulturelle mangfoldighed, ligesom de
har det overordnede ansvar for, at nyankomne indvandre-
re får støtte til deres integration i det svenske samfund.

Endvidere er Integrationsverkets formål at sprede dets
viden til politiske beslutningstagere, myndigheder, ar-
bejdsgivere, organisationer og andre berørte aktører og
individer.

Et af midlerne til at sprede denne viden er udgivelsen af
en årlig rapport om tilstanden og udviklingen i det sven-
ske samfund for indbyggere med udenlandsk baggrund.

Ifølge rapporten er det centrale mål for integrationspoli-
tikken lige rettigheder, forpligtelser og muligheder for
alle uanset etnisk og kulturel baggrund. Igennem rappor-
tens analyser forsøger man at besvare, hvorvidt disse mål
er opfyldt. Rapporten er ganske vist udarbejdet af Inte-
grationsverket, men undervejs er også andres forsknings-
resultater medtaget, idet man vil forsøge at afspejle den
debat, der foregår i samfundet omkring integration og
mangfoldighed.

Rapporten bidrager med en grundig beskrivelse af situa-
tionen for folk med udenlandsk baggrund i Sverige. Med
udgangspunkt i den beskrivende analyse opstilles der en
række initiativer, som Integrationsverket mener er vigtige
at tage for at styrke integrationspolitikken i Sverige.

I det følgende gives en kort beskrivelse af rapportens fire
hovedområder: Starten i Sverige, Arbejdsmarkedet, Bo-
ligmarkedet og Uddannelsesspørgsmålene. Derefter fore-
tages en sammenfatning af, hvad rapporten ser som de
vigtigste initiativer for den svenske integrationspolitik.
Artiklen her afsluttes med et afsnit med generelle
kommentarer til rapporten.

Befolkningssammensætningen i Sverige og Dan-
mark

Sverige

Sverige havde primo 2002 8.909.128 indbyggere. I
Rapport Integration 2001 opdeler man befolkningen i
følgende kategorier: Udenlandskfødte, folk med
udenlandsk baggrund og indfødte svenskere (i artik-
len refereret som svenskere).

Til den første gruppe hører alle, som er født i et andet
land end Sverige – gruppen udgøres af 1.027.974 per-
soner svarende til 11,5 pct. af befolkningen.

Til den anden gruppe hører, udover de udenlandsk-
fødte, alle dem, som har mindst en forældre, som er
født i udlandet – gruppen udgøres af ca. 1.700.000
personer svarende til ca. 19 pct. af befolkningen.

Den sidste gruppe udgøres af den resterende befolk-
ning.

Danmark

Danmark havde primo 2002 5.368.354 indbyggere. I
Danmark opdeler den officielle statistik befolkningen
i indvandrere, efterkommere og Øvrige.

Indvandrere er defineret som personer født i udlandet,
hvis forældre er udenlandske statsborgere eller født i
udlandet. Gruppen udgøres af 321.794 personer sva-
rende til seks pct. af befolkningen.

Efterkommere er defineret som personer født i Dan-
mark af forældre, hvoraf ingen af dem er dansk stats-
borger født i Danmark. Gruppen udgøres af 93.537
personer, og tilsammen udgør indvandrere og efter-
kommere 7,7 pct. af befolkningen.

Den sidste gruppe udgøres af den resterende befolk-
ning.

Starten i Sverige
Hvad er en vellykket introduktion til det svenske sam-
fund? Dette spørgsmål bliver behandlet i rapportens ind-
ledende afsnit. I første omgang handler det om at under-
søge, om introduktionen giver de basale redskaber, som
det er nødvendigt at mestre for at klare sig i det svenske
samfund. Det drejer sig bl.a. om svenskkundskaber, vi-
den om det svenske samfund og tilknytning til det sven-
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ske arbejdsmarked. Der anvendes følgende tre indikatorer
for udviklingen: Andel som får godkendt svenskunder-
visning (SFI)1), andel som er selvforsørgende og ind-
komstforskelle i forhold til den øvrige befolkning.

Afsnittet indledes med en udførlig beskrivelse af indvan-
dringen til Sverige i de seneste 30 år. Herefter foretages
en analyse af, hvordan det i 1998 var gået den gruppe af
flygtninge og pårørende, som ankom til Sverige i 1995.
Resultaterne var meget negative. Kun 13 pct. af populati-
onen var selvforsørgende uden anden form for støtte.
Ifølge rapporten var bare 22 pct. af befolkningsgruppen i
den arbejdsdygtige alder beskæftigede i 1998, og kun 38
pct. havde i løbet af året haft nogen form for tilknytning
til arbejdsmarkedet2).

Hvad angår SFI, havde 20 til 30 pct. af indvandrerne efter
tre til fire år afsluttet undervisningen med godkendt ek-
samen.

Gruppens gennemsnitlige arbejdsindkomst lå væsentligt
under den øvrige befolknings. Mænd med udenlandsk
baggrund tjente i 1998 i gennemsnit 100.000 svenske
kroner mindre end svenske mænd og kvinderne 60.000
svenske kroner mindre end svenske kvinder.

En lignende undersøgelse er tidligere foretaget for de
flygtninge og pårørende, som ankom i 1991. Sammenlig-
ningen viser, at det er blevet værre siden da. Men da
konjunkturerne i Sverige de seneste år er vendt, er der
ifølge rapporten grund til at tro, at den nedadgående trend
er blevet brudt, og at indvandrere siden 1995 har fået
lettere ved at vinde fodfæste. Flere er kommet i arbejde,
og færre er afhængige af socialbidrag.

Undervejs suppleres dataanalyserne i vid udstrækning af
interviewundersøgelser både blandt indvandrere og
blandt forskellige institutioner, som er med til at varetage
introduktionen af indvandrere i Sverige. Fælles synes at
være en antydning af manglende samarbejde mellem
forskellige institutioner, samt en mangel på individuelle
muligheder og indflydelse for de nyankomne.

Arbejdsmarkedet
Det er almindeligt anerkendt, at en af de vigtigste para-
metre for integrationen er muligheden for at komme ind
på arbejdsmarkedet. Men selv det, at indvandrere kom-
mer ind på arbejdsmarkedet, er ikke ensbetydende med
fravær af segregering mellem forskellige grupper. Derfor
undersøges der, dels i hvor stort et omfang forskellige
befolkningsgrupper opnår tilknytning til arbejdsmarke-
det, dels om der på arbejdsmarkedet er tale om forskels-
behandling eller fastlåsning af bestemte befolknings-
grupper.

På trods af, at de forbedrede konjunkturer mod slutningen
af halvfemserne ændrede det dystre billede fra første
halvdel af årtiet, er der ingen tvivl om, at der stadig i år

2000 er store skel imellem svenskere og folk med uden-
landsk baggrund. Således var arbejdsløsheden (andelen af
ledige i arbejdsstyrken) for folk født i udlandet 13 pct. i
forhold til tre pct. for svenskere. Også beskæftigelsesfre-
kvensen, dvs. andelen af beskæftigede ud af den samlede
befolkning i den erhvervsaktive alder, lå lavere med 61
pct. for folk født i udlandet imod 76 pct. for svenskere.

En undersøgelse viser, at indvandringstidspunktet og
indvandringsland er tæt korrelerede, og tilsammen udgør
en afgørende faktor for arbejdsmarkedssituationen. Såle-
des var der større sandsynlighed for at være arbejdsløs,
hvis man var indvandrer fra afrikanske eller asiatiske
lande. Især irakere klarede sig relativt dårligt på arbejds-
markedet med en beskæftigelsesfrekvens på 38 pct. og en
arbejdsløshed på 27 pct. i år 2000. Endvidere vises, at
arbejdsmarkedssituationen forbedres med opholdstiden.

Dog viser statistikken, at arbejdsløsheden er faldet bety-
deligt fra 1993 til 2000, og at faldet har gjort sig gælden-
de i alle befolkningsgrupper, for såvel mænd som kvin-
der.

Et studie over perioden fra 1990 til 1996, hvor Sverige
befandt sig i en stadig lavkonjunktur, viser, at der også
var andre problemer end dem med relation til indvan-
drernes indtræden på arbejdsmarkedet. Således var der
klart større risiko for at være nødsaget til at forlade ar-
bejdsmarkedet, hvis man var født i udlandet. For kvinder
var risikoen endnu større. Der var også en klar sammen-
hæng imellem uddannelse og risikoen for at miste jobbet.
Folk, der kun havde grundskoleuddannelse, var væsent-
ligt mere udsatte. For indvandrere var høj uddannelse
imidlertid ikke nogen egentlig garanti for job. Eksempel-
vis havde indvandrere med forskeruddannelse ikke højere
erhvervsfrekvens end svenskere med grundskoleuddan-
nelse.

Derudover viser undersøgelserne, at for folk med samme
uddannelsesniveau gælder det, når der ses bort fra ind-
vandrere fra Nord- og Vesteuropa, at hvis de er født i
udlandet, havde de væsentligt ringere muligheder for at
få et job, og især et job, som matcher deres kvalifikatio-
ner. Samme undersøgelse viste, at længere uddannelse
havde større gennemslagskraft på beskæftigelsen for
indvandrere fra andre europæiske lande end fra lande i
Afrika og Asien.

Der blev også foretaget en undersøgelse af, hvilke bran-
cher indvandrerne havde tilknytning til. Tendensen er
klar. Udlandsfødte havde en betydende og stigende over-
repræsentation i beskæftigelser uden noget krav til ud-
dannelse. Endvidere viser en undersøgelse foretaget for
perioden 1997 til 2000, at andelen af folk med uden-
landsk baggrund, der var beskæftiget i jobs, som krævede
kort eller lang videregående uddannelse, faldt perioden
igennem. Det er til trods for en generel stigende efter-
spørgsel efter uddannede medarbejdere.
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For akademikere gælder, hvad enten de er uddannet i
hjemlandet eller i Sverige, at 65 pct. af folk med uden-
landsk baggrund var beskæftigede, imod 90 pct. af de
svenske akademikere. Yderligere har kun 39 pct. uden-
landskfødte et job, der modsvarer deres uddannelsesni-
veau, imod 85 pct. af svenskerne. Så selvom muligheden
for at få et job, der modsvarer ens kvalifikationer, stiger
med opholdstiden i Sverige, vurderer AMS3), at der fin-
des imellem 15.000 og 30.000 personer med en uudnyttet
lang videregående uddannelse i Sverige.

På trods af højkonjunkturen peger rapporten på, at der er
sket en kraftig stigning i antallet af midlertidige jobs i de
seneste år, og at det først og fremmest er folk med uden-
landsk baggrund, som ansættes i de midlertidige stillin-
ger.

Usikre jobmuligheder og midlertidige ansættelser betyder
lavere indkomster for folk med udenlandsk baggrund, når
der tages højde for kvalifikationer. Lønskellet mellem
svenskere og folk fra Nord- og Vesteuropa er kun margi-
nalt. Men for alle andre befolkningsgrupper med uden-
landsk baggrund ligger arbejdsindkomsterne væsentligt
lavere end svenskernes. Dog er der en tendens til, at ind-
vandrere fra det øvrige Europa indhenter en stor del af
lønforskellen, når de har været i Sverige en årrække.

Problemerne for folk med udenlandsk baggrund er ikke
kun af økonomisk karakter. Undersøgelsen viser, at en
større andel fra denne gruppe har opslidende og ensfor-
mige jobs – jobs som de også bliver i i meget længere tid
end den øvrige befolkning. Dette afspejles i statistikker-
ne, hvor såvel sygefraværet som risikoen for arbejdsska-
der og nedslidning er langt højere for folk med uden-
landsk baggrund.

1990’ernes vanskeligere arbejdsmarkedsforhold for folk
med udenlandsk baggrund har ifølge rapporten sammen
med forskellige støtteordninger været årsag til en kraftig
stigning i antallet af iværksættere med udenlandsk bag-
grund. I 1999 blev hver femte nye foretagende i Sverige
startet af folk med udenlandsk baggrund.

Boligmarkedet
I Sverige påbegyndte man i 60’erne det såkaldte ”Mil-
jonprogram”, som gik ud på at opføre en masse almen-
nyttigt boligbyggeri i udkanten af de større byer (dvs.
primært Stockholm, Gøteborg og Malmø). Siden hen har
kommunerne ladet private selskaber overtage boligsel-
skaberne, der i dag primært bebos af folk med uden-
landsk baggrund. Ligesom i Danmark findes der altså
store ghettodannelser i udkanten af alle større svenske
byer.

I Sverige kan indvandrere frit bosætte sig, hvor de vil,
hvis blot de selv kan skaffe et sted at bo, og dette gælder
også i den periode, hvor flygtninges asylsag behandles.
Da de ovennævnte boligområder stort set er de eneste

steder, hvor nye indvandrere har mulighed for at få en
lejebolig, og da mange ønsker at bo i nærheden af familie
og landsmænd, er det i vid udstrækning her, at indvandre-
re begynder deres ophold i Sverige. For manges ved-
kommende gælder det også, at de senere vælger at blive i
disse områder.

De sociale problemer er generelt langt større i disse om-
råder, og rapporten peger især på, at den manglende kon-
takt med svenskere er et problem. Når indvandrerne kun
sjældent omgås svenskere, og når mange heller ikke læ-
ser svenske aviser eller ser svensk fjernsyn, er segrege-
ringen med til at forstærke den onde cirkel bestående af
manglende svenskkundskaber og jobmuligheder. Yderli-
gere viser undersøgelser, at de som klarer sig godt i det
svenske samfund, i langt højere grad forlader disse ghet-
toer til fordel for nye og mindre integrerede indvandrere.
For Malmøs vedkommende er der gennemført en under-
søgelse, der viser, hvor stor en andel af befolkningen i
forskellige geografiske områder, som modtager socialbi-
drag. I en af Malmøs mest indvandrertætte forstæder, Ro-
sengård, var der således 45 pct., som modtog socialbidrag
mod 16 pct. for Malmø som helhed og tre pct. i Bun-
keflostrand, som er et af Malmøs eksklusive kvarterer.

Uddannelse
Rapporten deler uddannelsesspørgsmålene op i to katego-
rier: En vedrørende folkeskole- og ungdomsuddannelser
og en vedrørende videregående- og voksenuddannelser.

I første afsnit forsøger man at besvare følgende spørgs-
mål: Er den svenske folkeskole ens for alle? Tilbydes
supplerende støtte fx i form af modersmålsundervisning i
et tilstrækkeligt omfang? Hvordan går det for indvandre-
re og efterkommere i det svenske skolesystem? Og hvad
betyder boligsegregering for elevers uddannelsesmulig-
heder?

Først afdækkes den eksisterende statistik på området.
Heraf fremgår det, at en uforholdsmæssig stor andel af
elever med udenlandsk baggrund forlader grund- og
gymnasieskolen uden godkendt eksamen. Endvidere
opnår elever med udenlandsk baggrund i alle fag og på
alle uddannelser gennemsnitligt dårligere eksamener end
svenskere. Generelt klarer pigerne sig dog noget bedre
end drengene, og hvad der ikke fremgår af gennemsnits-
beregninger er, at der faktisk er en stor gruppe blandt
børn med udenlandsk baggrund, som klarer sig rigtigt
godt i skolen.

På trods af et stigende behov for modersmålsundervis-
ning, viser de gennemførte undersøgelser, at andelen af
børn, som modtager modersmålsundervisning, er falden-
de på trods af, at flere tilbydes undervisningen. Rappor-
ten peger på, at dette er et problem, da modersmålsun-
dervisning er vigtig for at støtte børns generelle indlæ-
ringsevne. Årsagen er ifølge rapporten, dels at man ikke
tager behovet seriøst blandt den eksisterende lærergrup-
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pe, dels at eleverne tit er nødt til at rejse langt på dårlige
tidspunkter, hvis de ønsker at følge modersmålsundervis-
ningen.

Ifølge undersøgelsen er der flere ting, der peger på, at
eleverne i de indvandrertætte områder ikke er væsentligt
dårligere stillede end gennemsnittet. Der findes mange
velfungerende skoler i de udsatte områder, og en stor
andel af eleverne i disse områder fortsætter deres uddan-
nelse. Dog er risikoen for at blive tabt helt af systemet
væsentligt større.

Når det gælder voksenuddannelse, lægges der i rapporten
især vægt på godkendelse af udenlandske uddannelser,
muligheder for supplerende og videregående uddannelse,
samt hvilke muligheder en kompetencegivende uddan-
nelse medfører for indbyggere med udenlandsk bag-
grund.

Integrationsverket finder, at validering af indvandreres
uddannelse sker alt for langsomt og i et alt for lille om-
fang. Man påpeger, at dette både er til skade for indvan-
drerne og for arbejdsgiverne, da der generelt er stor efter-
spørgsel efter uddannet arbejdskraft i Sverige. Integra-
tionsverket mener også, at der burde være meget større
mulighed for at supplere udenlandske uddannelser med
korte, intensive og kompetencegivende kurser. Dette er i
dag stort set kun muligt for læger.

Til sidst behandles indvandrernes manglende svensk-
kundskaber. En tredjedel af indvandrerne har ifølge en
undersøgelse problemer med at læse og skrive. Dette ser
man som en vigtig hindring for succesfuld indtrædelse på
det svenske arbejdsmarked.

Agenda for integration og mangfoldighed
En af Integrationsverkets opgaver er at opstille mål og
midler for en bedre integrationspolitik. I det følgende
gives en kort oversigt over de områder, hvor Integra-
tionsverket mener, at det er vigtigst at sætte ind:

�� Det er meget afgørende for integrationen, at indvan-
drerne bliver selvforsørgende, og derfor er det vig-
tigt, at erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken koor-
dineres optimalt med dette for øje.

�� Der er i dag klare mangler på samarbejde mellem
forskellige aktører i introduktionsfasen. Integrations-
verket lægger op til en gennemgribende omstrukture-
ring for at skabe en bedre koordinering imellem SFI,
Arbejdsformidlingen og diverse rådgivere: Et samar-
bejde, der skal medføre en tidligere involvering af
Arbejdsformidlingen og mulighed for, at den indle-
dende svenskundervisning kombineres med er-
hvervspraktik. Desuden skal ventetiden på at komme
i gang med SFI nedbringes.

�� Introduktionen skal i højere grad end i dag være
præget af individuel fokusering. Den enkelte skal
selv have medindflydelse, og der skal være flere

målrettede tilbud. Eksempelvis er der i dag stor
mangel på niveauinddeling i SFI, hvilket betyder, at
akademikere og folk med manglende grundskoleek-
samen i mange tilfælde kan ende på samme svensk-
kursus på trods af deres åbenlyse forskellige behov.

�� Vigtigheden af en fortsat åben dialog om, hvordan
man mindsker forhindringerne for indtrædelse og vi-
dere avancement på arbejdsmarkedet, understreges.

�� Man peger på hurtigere og mere omfattende bedøm-
melse af udenlandske uddannelser, så disse kan an-
vendes på det svenske arbejdsmarked. Herunder fo-
reslås også, at der etableres organer, som kan be-
dømme udenlandsk erhvervserfaring og godskrive
det på en måde, der er til gavn for indvandrernes ind-
trædelse på det svenske arbejdsmarked.

�� Endelig påpeges vigtigheden af systematisk bekæm-
pelse af diskriminering og racisme gennem udspre-
delse af viden fra forskellige aktører.

Afsluttende kommentarer
Rapport Integration 2001 tegner et billede af, at integra-
tionen ikke er længere fremme i Sverige end i Danmark.
Rapporten efterlader et indtryk af, at indvandringen til
Sverige har medført flere af de samme problemer, som vi
her i Forskningsenheden har beskæftiget os med bl.a. i
Integration i Danmark omkring årtusindskiftet. Det gæl-
der fx manglende arbejdsmarkedstilknytning, og tendens
til polarisering imellem indvandrere og efterkommere og
den resterende befolkning.

Rapporten giver en veldokumenteret beskrivelse af situa-
tionen i det svenske samfund, om end Integrationsverkets
egen partsinteresse – som medansvarlig for de seneste års
indvandringspolitik – måske nogle steder har ført til, at
der bruges mere plads på at fremhæve konstaterede posi-
tive erfaringer forbundet med integrationen, end de frem-
lagte analyser tilsiger.

Noter
1) Svenskundervisning for indvandrere (SFI) arrangeres af de enkelte

kommuner, men tilbydes til alle nyankomne indvandrere i hele
Sverige.

2) De tilsvarende andele for den samlede svenske befolkning var
henholdsvis 74 pct. og 84 pct.

3) AMS er statistikken over arbejdssøgende.

Rapport integration 2001

Integrationsverket, 2002
194 sider. Pris 150 SEK. Kan bestilles hos Integrationsverket,
Distributionen,
Box 633
601 14 Norrköping
tel. 0046-11-15 63 77
fax. 0046-11-15 66 91
eller epost: distributionen@migrationsverket.se

Publikationen er også tilgængelig på adressen:

www.integrationsverket.se
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Befolkningsudviklingen 2001-2021
– mulige udviklingsforløb

Af Helle Cwarzko Jensen, Rockwool Fondens Forsk-
ningsenhed

Den daværende indenrigsminister Karen Jespersen ned-
satte i efteråret 2000 en Tænketank, der skulle belyse
integrationen af indvandrere i Danmark samt skitsere de
udfordringer, der vil være i de kommende år med hensyn
til integration af udlændinge. Tænketanken skulle også
analysere den kommende udvikling i antallet af udlæn-
dinge og behandle de samfundsmæssige følger af denne
udvikling.

Formand for arbejdet er direktør Erik Bonnerup, og Tæn-
ketanken bestod i øvrigt i januar 2002 af professor Poul
Chr. Matthiessen, tidligere overvismand, professor Niels
Kærgaard, direktør Bjarne Pedersen, socialdirektør Jane
Torpegaard og medlem af Folketinget Naser Khader, som
efterfølgende er udtrådt som medlem af Tænketanken.

Tænketanken offentliggjorde i august 2001 sin første del-
rapport Udlændinges integration i det danske samfund,
der blev omtalt her i Nyhedsbrevet i oktober 2001. Rap-
porten analyserer udlændinges integration i det danske
samfund. Konklusionen på den første delrapport var, at
Danmark er ganske langt fra målet om en vellykket inte-
gration. Denne vurdering bygger især på, at indvandrere
fra tredjelande ligger under niveauet af resten af befolk-
ningen, når det gælder uddannelse, beskæftigelse og selv-
forsørgelse.

Tænketankens anden delrapport, som blev offentliggjort
januar 2002 – og hvis forside er gengivet herover – bely-
ser den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-
2021. Prognosens formål er at give et skøn over udvik-
lingen i antallet af indvandrere, efterkommere og danske-
re i de næste 20 år og befolkningsgruppernes sammen-

sætning fordelt på oprindelsesland, alder og køn. Progno-
sen skal anvendes til at pege på, hvilke udfordringer det
danske samfund kan stå overfor i de kommende år, jf.
befolkningsudviklingens konsekvenser for arbejdsmarke-
det, daginstitutioner, ældreplejen og forsørgerbyrden.

Prognosen
Selve prognosen bygger på en ny prognosemodel, der er
udviklet af Danmarks Statistik i samarbejde med Tænke-
tanken. Prognosen beregner ud fra forudsætninger om
bl.a. den fremtidige udvikling i ind- og udvandring, ferti-
litet og dødelighed, den mulige udvikling i antallet af
indvandrere, efterkommere og danskere, samt disse be-
folkningsgruppers sammensætning på oprindelsesland,
alder og køn i perioden 2001-2021.

Udover prognosen anvendes der fire forskellige alternati-
ve fremskrivninger, som giver et billede af, hvor meget
ændringer af forudsætningerne betyder i forhold til prog-
nosens resultater.

Persongrupperne
I prognosen og fremskrivningerne opdeles befolkningen
som nævnt på indvandrere, efterkommere og danskere.
Derudover skelnes der mellem følgende grupper af op-
rindelseslande: Norden, EU og Nordamerika, mere ud-
viklede tredjelande og mindre udviklede tredjelande1).
Disse befolkningsgrupper er yderligere opdelt på alder og
køn.

Fremskrivninger
Rapportens fire supplerende fremskrivninger bygger på
hver deres særlige forudsætning, jf. nedenfor, mens alle
andre forudsætninger er identiske med prognosens.

I den første fremskrivning øges niveauet for indvandrin-
gen i forhold til prognosen med 5.000 personer pr. år fra
2002. I den anden fremskrivning forudsættes fertiliteten
konstant over tid for indvandrere fra både mere og min-
dre udviklede tredjelande, hvilket er i modsætning til
prognosen, hvor fertiliteten forudsættes at ville falde over
tid.

Den tredje fremskrivning tæller ingen børn af indvandre-
re og efterkommere som danskere i modsætning til Dan-
marks Statistiks definition. I den fjerde og sidste frem-
skrivning antages det, at indvandringen af familiesam-
menførte ægtefæller fra mindre udviklede tredjelande
indstilles helt fra år 2002.

Resultater
Prognosen og de fire fremskrivninger viser, at den sam-
lede befolkning i Danmark vil stige med omkring fem
pct. frem til år 2021, uanset de varierende forudsætnin-
ger. Prognosen og fremskrivningerne viser desuden, at
der vil være en fordobling af antallet af indvandrere og
efterkommere i de kommende 20 år, hvilket ifølge prog-
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nosen primært skyldes en stigning i antallet af indvandre-
re og efterkommere fra mindre udviklede tredjelande.

Tabel 1 nedenfor viser på baggrund af Tænketankens
prognose og de fire fremskrivninger, hvordan befolknin-
gen fordeler sig i 2021.

Tabel 1: Befolkning i 2021 ifølge prognosen og de fire
fremskrivninger, som andel af den samlede befolkning
fordelt på oprindelsesland. (Pct.)

2001 Prognosen Frem. 1 Frem. 2 Frem. 3 Frem. 4
Danskere 92,6 86,9 86,4 86,6 85,8 88,2

Indvandere og
efterkommere
fra Norden, EU
og Nord-
amerika

1,9 2,7 2,8 2,7 3,1 2,7

Indvandrere og
efterkommere
fra mere
udviklede
tredjelande

1,3 2,6 2,7 2,6 2,8 2,6

Indvandrere og
efterkommere
fra mindre
udviklede
tredjelande

4,1 7,8 8,1 8,1 8,3 6,4

Samlet andel af
indvandrere og
efterkommere

7,4 13,1 13,6 13,4 14,2 11,8

Kilde: Befolkningsudviklingen 2001-2021 – mulige udviklingsforløb
(2002).

Som det fremgår af tabel 1, vil andelen af indvandrere og
efterkommere ifølge prognosen komme til at udgøre 13,1
pct. af befolkningen i 2021 mod 7,4 pct. i 2001. Denne
voksende andel ses især at skyldes en stigning i andelen
af indvandrere og efterkommere fra mindre udviklede
tredjelande, hvis andel stiger fra 4,1 pct. i 2001 til 7,8 pct.
i 2021.

Stigningen i andelen af indvandrere og efterkommere fra
mindre udviklede tredjelande skyldes ifølge Tænketan-
ken dels en stigning i antallet af familiesammenførte
ægtefæller og flygtninge, dels at udvandringshyppighe-
den for denne befolkningsgruppe forudsættes at være
relativt lav.

Betragter man rapportens supplerende fremskrivninger,
ses det, at den øgede indvandring i fremskrivning 1 og
forudsætningen om konstant fertilitet i fremskrivning 2
betyder, at andelen af indvandrere og efterkommere
kommer til at udgøre henholdsvis 13,6 pct. og 13,4 pct. af
befolkningen i 2021.

I fremskrivning 3, hvor ingen børn af indvandrere og
efterkommere tælles som danskere, kommer den samlede
andel af indvandrere og efterkommere til at udgøre 14,2
pct. af hele befolkningen i 2021. Det ses, at det kun er i
fremskrivning 4, hvor der antages et stop for familie-

sammenføring af ægtefæller fra mindre udviklede tredje-
lande, at den samlede andel af indvandrere og efterkom-
mere er lavere end i prognosen, nemlig 11,8 pct. af hele
befolkningen.

Sammenligning af prognosen og fremskrivningerne viser
altså, at de tre første fremskrivninger har en tendens til at
ligge lidt højere end prognosen, mens fremskrivning 4
har en tendens til at ligge en del under niveauet for ande-
len af indvandrere og efterkommere end prognosen.

Befolkningsudviklingen fordelt på aldersgrupper
Betragter man befolkningsudviklingen fordelt på alders-
grupper, tegner der sig en omfordeling i befolkningen i
forhold til 2001.

0-6 årige
Prognosen og fremskrivningerne viser, at antallet af børn
i alderen 0-6 år samlet set vil falde, hvilket er relevant i
forhold til behovet for børnepasning. Faldet i denne
gruppe skyldes, at der bliver færre danske kvinder i de
fertile aldre, hvilket medfører færre danskfødte børn.

Derimod vil andelen af indvandrere og efterkommere
stige i denne aldersgruppe til 15 pct. mod 9,5 pct. i 2001.
Betragter man i stedet fremskrivning 2, hvor fertiliteten
holdes konstant, vil andelen af indvandrere og efterkom-
mere komme til at udgøre 15,5 pct. i 2021.

Tænketanken påpeger, at konsekvenserne af denne ud-
vikling ikke er entydige, da indvandrere og efterkommere
hidtil har benyttet daginstitutioner i mindre grad end
danskere. Efterspørgslen efter daginstitutioner vil derfor
afhænge af, i hvilket omfang indvandrere og efterkom-
meres erhvervs- og kønsrollemønstre ændrer sig i forhold
til i dag.

7-15 årige
Ifølge prognosen vil antallet af 7-15 årige, som især har
interesse i forhold til skoleområdet, falde med 3,1 pct.
over fremskrivningsperioden. Ligesom i den yngste al-
dersgruppe vil faldet i denne aldersklasse skyldes et min-
dre antal af danskere, mens antallet af indvandrere og
efterkommere stiger med 62,6 pct.

Betragtes i stedet de tre første fremskrivninger, viser de
alle tre, at andelen af indvandrere og efterkommere vil
stige i forhold til nu.

Konsekvenserne af denne udvikling kan ifølge Tænke-
tanken blive, at indvandrere og efterkommere i væsentligt
omfang kan blive koncentreret på enkelte skoler, da ud-
lændinge ofte bosætter sig i visse bydele med mange
almennyttige boliger. Denne tendens kan føre til selvfor-
stærkende integrationsproblemer, hvis danske forældre
fravælger visse skoler.
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16-24 årige
Denne gruppe er interessant med hensyn til ungdomsud-
dannelser og erhvervskompetencegivende uddannelser.
Set over den 20-årige periode vil antallet i denne alders-
gruppe i modsætning til de to yngre aldersgrupper stige.
Stigningen gælder for alle landegrupper, dog er der ifølge
prognosen en betydelig stigning i antallet af indvandrere
og efterkommere fra mindre udviklede tredjelande, nem-
lig på over 85 pct.

Af Tænketankes første rapport om udlændinges integrati-
on og tidligere analyser gennemført af Rockwool Fon-
dens Forskningsenhed fremgår det, at andelen af indvan-
drere og efterkommere fra tredjelande med en erhvervs-
kompetencegivende uddannelse er betydeligt lavere end
den tilsvarende andel af danskere, hvilket har stor betyd-
ning for den voksende andel af unge indvandrere og
efterkommere i aldersgruppen 16-24 år. Prognosen un-
derstreger dermed behovet for initiativer, der sikrer, at
unge indvandrere og efterkommere fra tredjelande får en
erhvervskompetencegivende uddannelse, og samtidig får
mulighed for at udnytte denne.

25-64 årige
Udviklingen i antallet af 25-64 årige har betydning for
udfordringer på arbejdsmarkedet. Ifølge prognosen vil
det samlede antal af personer i den arbejdsdygtige alder
stige med 0,9 pct. Befolkningssammensætningen i denne
gruppe vil midlertidig ændre sig markant, idet antallet af
danskere falder med 7,6 pct., og antallet af indvandrere
og efterkommere fra mindre udviklede tredjelande stiger
med 136,2 pct. over den 20-årige periode, hvilket bety-
der, at denne befolkningsgruppe vil udgøre 8,7 pct. af alle
25-64 årige i Danmark i 2021 mod 3,7 pct. i dag.

Konsekvenser af udviklingen i antallet af personer i den
arbejdsdygtige alder er ifølge Tænketanken, at der også
på arbejdsmarkedet skal tages nye initiativer, der øger
beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere og efterkom-
mere. Hvis man forudsætter, at beskæftigelsesfrekvensen
for indvandrere og efterkommere er uændret i forhold til
nu, vil der ifølge prognosen være knap 29.500 arbejdslø-
se indvandrere og efterkommere i 2021, mens ca.
165.000 fra denne befolkningsgruppe vil stå helt uden for
arbejdsmarkedet.

65-79 og de 80 årige og ældre
Udviklingen i denne aldersgruppe er relevant i forhold til
behovet for pension, hjemmehjælp og ældreservice. Ud
fra prognosen vil antallet af ældre i alderen 65-79 år stige
med 44,4 pct. Alle befolkningsgrupperne bidrager til
denne udvikling, dog stiger antallet af danskere med 41,5
pct., mens andelen af indvandrere og efterkommere fra
mindre udviklede tredjelande kommer til at udgøre to pct.
af det samlede antal af personer i alderen 65-79 år, mod
0,9 pct. i 2001.

Blandt de 80 årige og ældre, som er den mest ressource-
krævende gruppe af ældre, vil der komme en stigning på
17,9 pct., hvilket hovedsageligt skyldes en stigning i
antallet af ældre danskere. Ifølge prognosen vil andelen
af indvandrere og efterkommere komme til at udgøre 0,9
pct. af de 80 årige og ældre.

Konsekvenserne af denne udvikling er, at der på længere
sigt vil komme et øget pres på den offentlige sektor med
hensyn til pensioner og plejeydelser, som overvejende
skyldes flere ældre danskere.

Sammenligning med andre befolkningsprognoser
Resultaterne af Tænketankens befolkningsprognose afvi-
ger fra tidligere lignende befolkningsprognoser lavet af
DREAMgruppen i 2001 og af Danmarks Statistik (DST-
97). Disse afvigelser skyldes for det første, at de to andre
prognoser har andre udgangsår i hhv. 1999 og 1997, hvor
udgangsåret i Tænketankens prognose er 2001. En anden
forskel er, at DREAMgruppen og DST-97 anvender en
anden landeopdeling, og at de tre prognoser anvender
forskellige forudsætninger om ind- og udvandring, fertili-
tet, dødelighed og antal af børn af indvandrere og efter-
kommere, der tælles som danskere. Det er en særlig for-
del ved Tænketankens model, at den tillader variation i
antagelserne om antallet af familiesammenføringer.

Tages der ved sammenligning hensyn til de strukturelle
forskelle i prognoserne, vil andelen af indvandrere og
efterkommere ifølge Tænketankens prognose være hen-
holdsvis 0,8 procentpoint og 1,0 procentpoint lavere i
2020 end i DST-97 og DREAMgruppens prognose.

Forskellene er altså relativt beskedne, og det væsentligste
nye her i Tænketankens analyser bliver derfor dels den
måling af prognosens robusthed, som gennemføres ved
de fire supplerende fremskrivninger, dels den detaljerede
opdeling på aldersgrupper, som lægger fundamentet for
Tænketankens kommende arbejde med de samfundsmæs-
sige følger af de demografiske ændringer.

Noter
1. Tænketankens definition af mere og mindre udviklede lande

følger FN’s opdeling.

Befolkningsudviklingen 2001-2021 – mulige udvik-
lingsforløb.

Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration.
Januar 2002.
101 sider, illustreret. Pris 40 kr. inkl. moms. Købes
hos Statens Information.

Publikationen er også tilgængelig på Internettet på
adressen:

http://www.inm.dk



24 Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed

Hvordan har indvandrerne det?
Indvandrernes levevilkår og integration på
det danske arbejdsmarked

Af cand.mag. Bent Jensen
Rockwool Fondens Forskningsenhed

I starten af april måned udsendte Forskningsenheden i
samarbejde med Spektrum Forlag bogen Hvordan har
indvandrerne det? med undertitlen Indvandrernes leve-
vilkår og integration på det danske arbejdsmarked. Her
følger en kort omtale af bogens indhold.

Indvandrernes levevilkår
Rockwool Fonden besluttede i 1997 at prioritere ”ind-
vandrerne og deres levevilkår” højt blandt de emneområ-
der, hvor Fonden gennem forskningsprojekter søger at få
lagt solid og nuanceret samfundsvidenskabelig forskning
frem til landets politiske beslutningstagere og til den
offentlige debat.

Denne beslutning resulterede bl.a. i et forprojekt med
inddragelse af internationale eksperter. Forprojektet skul-
le give den bredere baggrundsviden om indvandringens
karakter i form af bl.a. analyser af den globale demogra-
fiske situation samt den konkrete indvandring til Dan-
mark.

Efter afslutningen af disse studier indledtes derpå den
egentlige undersøgelse af indvandrernes levevilkår i
Danmark, idet hovedvægten blev lagt på integrationen på
arbejdsmarkedet. Dette tema er således af helt afgørende
betydning for vurderingen af indvandrernes stilling i
samfundet.

I det omfang indvandrerne ikke er integreret på arbejds-
markedet, vil de blive afhængige af offentlige overfør-
selsindkomster. Det vil igen betyde, at indvandrerne
fastholdes som en gruppe med lave indkomster. Samtidig
vil en ringe tilknytning til arbejdsmarkedet svække den
almindelige integration: At få et arbejde giver jo et soci-
alt netværk uden for familien, som kan øge kendskabet til

det omgivende samfund. At bestride et arbejde vil også
med stor sandsynlighed give bedre danskkundskaber.

Projektet gennemførtes dels på baggrund af en stor inter-
viewundersøgelse i de otte største ikke-vestlige indvan-
drergrupper i Danmark (med deltagelse af 3.600 svarper-
soner), dels på baggrund af allerede eksisterende regi-
sterdata i Danmarks Statistik.

Som led i Forskningsenhedens formidlingstrategi udsen-
des nu – her godt et år efter projektets afslutning – en let
tilgængelig sammenfatning af projektets hovedresultater.
Denne sammenfatning indeholder desuden en introdukti-
on til emnets bredere baggrund i form af f.eks. den globa-
le befolkningseksplosion, den seneste demografiske ud-
vikling i Europa samt vandringerne mod Nordeuropa.

Nogle hovedresultater
Et hovedresultat fra bogen er, at indvandrernes tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet set over den periode, der er
statistisk sikkert dækket, nemlig perioden fra 1985 og
frem til 1999, er blevet markant svagere.

Måler man på, hvor mange ikke-vestlige indvandrere i
alderen mellem 16 og 66 år inklusive, der er i beskæfti-
gelse, i forhold til alle i gruppen i det pågældende alders-
interval, er billedet ikke opløftende. Denne såkaldte be-
skæftigelsesfrekvens er nemlig faldet fra 52 procent i
1985 til 41 procent i 1999.

I grove træk er altså ved periodens slutning kun omkring
fire ud af hver ti ikke-vestlige indvandrere i job, mens det
i 1985 var lidt mere end hver anden. Til sammenligning
kan det nævnes, at i de samme aldersgrupper var omkring
tre ud af hver fire danskere i job i 1999, ligesom det i
øvrigt var tilfældet i 1985.

Bag denne udvikling ligger for det første, at ledigheden
blandt indvandrerne er blevet fire gange højere, end den
er for danskerne. For det andet var indvandrerne fra ikke-
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vestlige lande i 1999 ikke så erhvervsaktive som i 1985.
Hvor syv ud af ti ikke-vestlige indvandrere var erhvervs-
aktive i 1985 – dvs. enten i arbejde eller tilmeldt arbejds-
formidlingen som arbejdssøgende – var det i 1999 kun
omkring hver anden, der var erhvervsaktiv. Faldet i ind-
vandrernes erhvervsfrekvens er dermed en afgørende
forklaring på, at så få er i beskæftigelse.

Mange tusinder af danskere vil i de kommende år trække sig
tilbage fra arbejdsmarkedet som pensionister. Blandt for-
slagene til, hvordan man kan imødegå dette fald i arbejds-
styrken, har nogle peget på, at en storstilet indvandring kan
bidrage til at løse problemet. I denne sammenhæng er det
naturligvis afgørende, om indvandrerne så rent faktisk
kommer ind på arbejdsmarkedet. Og her viser analyserne i
Forskningsenheden, at der faktisk er store – meget store –
problemer.

Med til billedet hører også, at antallet af indvandrere fra
ikke-vestlige lande i den erhvervsaktive alder mellem 16
og 66 år er blevet mere end tredoblet fra 1985 til 1999:
Fra 51.000 til 165.000 personer. Og det er indlysende, at
der vil opstå vanskeligheder med at sluse godt 100.000
ekstra arbejdere ind på arbejdsmarkedet – især når man
medtænker, at det i vidt omfang drejer sig om ufaglærte
arbejdere med i starten helt mangelfulde danskkundska-
ber. Bare det at skaffe ekstra 100.000 danske ufaglærte
beskæftigelse på det hjemlige arbejdsmarked, ville udgø-
re en meget betydelig udfordring for systemet.

Desuden hæmmes integrationen af, at de senest ankomne
synes at have haft det beskæftigelsesmæssigt sværere end
de tidligst ankomne – måske bl.a. fordi jobkravene er
blevet skærpet, ligesom de er blevet det for danskerne i et
mere højteknologisk samfund.

Endelig kan det være sådan, at de økonomiske incitamen-
ter til at arbejde var større tilbage i slutningen af
1960’erne, da de første gæstearbejdere kom til landet.
Bogen dokumenterer da også, at der rent faktisk kan kon-
stateres ganske betydelige problemer med de økonomiske
incitamenter.

Bogens øvrige indhold
Ved siden af bogens demografiske kapitler og dens let
tilgængelige fremstilling af de centrale resultater vedrø-
rende indvandrernes levevilkår – herunder bl.a. også
deres sundheds- og uddannelsesforhold og brugen af
offentlige indkomstoverførsler – indeholder den en gen-
nemgang af den avisdebat, der har været om indvandrere
i Danmark siden begyndelsen af 1960’erne, hvor gæste-
arbejdertemaet dukkede op, og frem til og med år 2000.

Denne del af Hvordan har indvandrerne det? bygger på
en forskning, der blev indledt samtidig med projektets
centrale del om indvandrernes levevilkår.

Bogen gennemgår i hovedtræk den debat, der satte ind
med de første gæstearbejdere, og følger debatten videre
frem gennem 1960’erne og 70’erne frem til indførelsen af
et permanent stop for indvandring i tilknytning til oliekri-
sen i det sene efterår 1973.

Dernæst skildres, hvordan debatten om gæstearbejderne
ændrede karakter op gennem 1970’erne, efterhånden som
antallet af familiesammenføringer tog til.

De efterfølgende kapitler gennemgår debatten om den
liberale udlændingelov, Folketinget vedtog i 1983, og de
følgende års offentlige meningsudveksling om det sti-
gende antal flygtninge, der nu ankom til Danmark, her-
under også debatten i første halvdel af 1990’erne om
asylansøgerne fra det tidligere Jugoslavien.

Et væsentligt resultat fra denne del af bogen er, at meget
tyder på, at det er lettere for medierne – og befolkningen
– at acceptere flygtninge, når der ikke kommer så mange,
og når danskerne og aviserne ikke synes, at indvandrerne
generelt er lige ved at blive for dyre at have hos os.

Ved gennemgangen af avisdebatten om asylansøgere fra
1983 og videre frem gennem 1980’erne viser analysen
eksempelvis, at stemningen til en begyndelse – dvs. lige
før vedtagelsen af den nye udlændingelov i 1983 – var
positiv over for modtagelsen af flygtninge i Danmark.

Dette vendte dog i store dele af pressen, efterhånden som
antallet af asylansøgere steg betydeligt mod midten af
1980’erne. Meget peger på, at avisdebatten medvirkede
til, at Folketinget over flere omgange strammede den
ellers liberale udlændingelov af 1983.

Debatten om den øde ø
I slutningen af august 2000 eksploderede debatten nær-
mest, da daværende indenrigsminister Karen Jespersen
(S) gik ud med et ønske i medierne om at få etableret
rutiner, så kriminelle asylansøgere effektivt kunne isole-
res.

Udspillet kom efter flere artikler i dagspressen i somme-
rens løb om kriminelle udlændinge, samtidig med at
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ministeren selv mod midten af måneden havde markeret
sig med udtalelser om, at flygtninge og indvandrere skul-
le lære om danske værdier.

Noget tyder på, at det er lettere for medierne og befolk-
ningen at acceptere en liberal flygtningepolitik, når der
ikke kommer så mange.

Debatten om indenrigsministerens overvejelser vedrøren-
de de kriminelle asylansøgere fik et markant udgangs-
punkt, da B.T. på forsiden den 25.8.2000 med stort opsat-
te typer meldte: ”Indenrigsministeren træt af tyvagtige
asylansøgere: Send kriminelle til øde ø”.

Inde i avisen fremgik det, at ministeren især tænkte på
russiske og armenske asylansøgere, der ifølge B.T.,
”stjæler som ravne”. Karen Jespersen kommenterede bl.a.
tilstandene på den led, at ”hvis de er kommet og har be-
gået kriminalitet, så kan det blive nødvendigt at sikre, at
de bor under vilkår, så de ikke fortsætter med at stjæle.
Det kunne være et meget øde sted”.

Ministeren fremhævede samtidig, at især de armenske
flygtninge kom fra et område med reel forfølgelse, og det
var på ingen måde hendes hensigt at slække på asylansø-
gernes retssikkerhed i forhold til asylproceduren – men
det måtte være muligt at isolere de direkte kriminelle
elementer.

Hensigten med en eventuel internering var også at sende
et signal til potentielle asylansøgere, der overvejede at
søge mod Danmark med det sigte at begå berigelseskri-
minalitet. Af B.T.s artikel fremgik det yderligere, at Ven-
stres Birthe Rønn Hornbech havde ytret ønske om, at
kriminelle russiske asylansøgere blev udsendt af landet
inden for 48 timer.

I et interview i Berlingske Tidende samme morgen havde
Karen Jespersen mere detaljeret gjort rede for problemer-
ne i Sandholm-lejren. Ministeren pegede på, at omfatten-
de kriminalitet blandt en lille gruppe asylansøgere kunne
gøre det nødvendigt at isolere de erkendt kriminelle asyl-
ansøgere, mens deres sag blev behandlet. Man var nødt

til at gøre noget håndfast: ”Ellers risikerer vi, at fænome-
net vokser. Hvis de har begået en lovovertrædelse af en
vis grovhed, så undersøger vi nu, om de kan blive place-
ret på et særligt center på et øde beliggende område. Man
kan f.eks. tage en ubeboet ø”.

I løbet af dagen den 25.8.2000 var flere kendte politikere
ude med kommentarer til Karen Jespersens overvejelser,
og den 26.8. blev de kommenteret i alle de store aviser,
som en af døgnets centrale nyheder, der gennemgående
fandt vej til avisernes ledere. Også i den følgende tid var
der en kraftig politisk debat, hvor skellene især gik mel-
lem de borgerlige aviser på den ene side og Politiken og
Information på den anden.

Flygtninge og asylansøgere havde været hedt stof i pres-
sen, siden Folketinget vedtog en liberal udlændingelov i
1983. I august 2000 eksploderede debatten nærmest, da
daværende indenrigsminister Karen Jespersen (S) gik ud
med et ønske i medierne om at få etableret rutiner, så
kriminelle asylansøgere effektivt kunne isoleres. Foto:
Det Kongelige Bibliotek.

Politikens Søren Vinterberg ironiserede f.eks. den
3.9.2000 over ministerudspillet: ”500 øer har vi – plus-
minus et par styks, alt efter vandstand og definition – og
kun 100 er beboede. Af en eller anden grund har de 400
øde øer altid talt til danskernes kreative socialpolitiske
fantasi (…). Indenrigsminister Karen Jespersen har nu
f.eks. brudt sit kønne lille hoved med, hvad man skal
stille op med kriminelle asylansøgere.

Op til forrige weekend havde hovedbruddet givet resultat,
og i Berlingske Tidende røbede hun, at hun nu undersø-
ger, om de ”kan blive placeret på et særligt center på et
øde beliggende område. Man kan f.eks. tage en ubeboet
ø”. ”Jeg indrømmer”, gjorde hun dog, ”at det har fået en
lidt odiøs klang at sende dem ud på en øde ø, men det er
bestemt en mulighed, der skal undersøges”. Klangen blev
ikke mindre odiøs, da de konservatives retsordfører,
major Helge Adam Møller i stram retstilling tilsluttede
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sig via Ritzau: ”Det foreslog vi selv for fire-fem år siden,
og det bør gennemføres hurtigst muligt til gavn for alle –
ikke mindst de rigtige asylansøgere, som i dag lider under
de kriminelles opførsel””.

Politisk mødte Karen Jespersen især modstand hos de
radikale, hos SF og i dele af hendes eget parti, eller som
Politiken også formulerede det den 26.8:

”De borgerlige jubler over indenrigsministerens forslag
om at isolere kriminelle asylansøgere på en øde ø, men
ideen møder hovedrysten hos den radikale regeringspart-
ner, på venstrefløjen og i asylkredse”.

Hvad blev resultatet?
Set i bakspejlet kan man konstatere, at der rent faktisk
kom resultater ud af bestræbelserne på at stramme den
danske praksis over for kriminelle asylansøgere. Den
11.3.2001 kunne man i Politiken læse, at de to daværende
regeringspartier, Socialdemokratiet og Det Radikale
Venstre, yderligere var blevet enige om, at det fremover
skulle være lettere for myndighederne at fængsle krimi-
nelle asylansøgere, der begik kriminalitet.

De nye regler ville indebære, at asylansøgere kunne fri-
hedsberøves, hvis de bliver grebet i butikstyveri eller
anden form for berigelseskriminalitet for beløb over 500
kr. Praksis var ellers den, at domstolene normalt ikke
varetægtsfængslede for butikstyveri. Lovforslaget ville
sandsynligvis være klar ved slutningen af måneden. I
efteråret 2000 var de to partier desuden blevet enige om
etableringen af et center for kriminelle asylansøgere.

Den 1.4.2001 meldte Berlingske Tidende om ”færre asyl-
ansøgere fra Øst”: ”Antallet af borgere fra det tidligere
Sovjetunionen, der søger om asyl i Danmark, styrtdykker,
og samtidig sigter politiet færre asylansøgere for krimina-
litet.”

Lederen af Dansk Røde Kors’ asylafdeling, Jørgen
Chemnitz, tilskrev udviklingen ”den nye hårde kurs mod
brodne kar blandt asylansøgerne”. I foråret 2002 oplyste
aviserne om stærke fald i sigtelser mod flygtninge, der
søger asyl.

Efter at bogen her er gået i trykken, fik forløbet, der er
skildret ovenfor, i øvrigt – igen under megen mediebevå-
genhed, jf. f.eks. Politiken den 6.4. – den kommentar
med fra en af Karen Jespersens daværende kritikere, den
retspolitiske ordfører fra SF, Anne Baastrup: ”Tallene
bekræfter, hvad jeg har hørt rundt omkring på asylcentre-
ne, nemlig at stramningerne har været den rigtige måde at
få løst problemerne på. Det rygtes lynhurtigt i hjemlan-
dene, at det er blevet sværere at komme til Danmark for
at stjæle, og kan de ikke tjene penge, gider de ikke kom-
me herover. Så det eneste, jeg kan sige til det, er, at vi jo
alle sammen bliver klogere”. (Berlingske Tidende
28.03.2002).
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