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Stramninger reducerer antallet af asylansøgere

H vis man har det som politisk mål at begrænse antal- 
 let af asylansøgere, så virker det at stramme asylpo-

litikken, fx i forhold til tildeling af asyl, ændring i pro-
cedure eller ydelser.  Det viser en analyse fra Rockwool 
Fondens Forskningsenhed, baseret på data om asyl fra 
OECD, Eurostat og en række andre kilder. 

Kernen i analysen er et asylpolitisk indeks, der er skabt 
på baggrund af indberetninger til OECD fra 1999 til 
2014. Hver gang en stramning i tildelingskriterier, pro-
cedurer eller ydelser er noteret, stiger indekset med en, 
ligesom det falder tilsvarende ved en lempelse. Alle de 
europæiske OECD-landes stramninger og lempelser er 
så holdt op mod udviklingen i antallet af asylansøgere 
til Europa.

Konklusionen er, at stramninger virker. I gennemsnit 
reducerer en stramning antallet af asylansøgere med 
ca. 6 pct.  Ligesom en lempelse øger antallet i samme 
størrelsesorden. 

Målet er – i sagens natur – uperfekt. Det registrerer æn-
dringer i asylpolitik og tager fx ikke højde for, hvilke for-
skelle der i udgangspunktet (altså i 1999) var mellem lan-
denes politik. Ligeledes må det ventes kun at være større 
ændringer, som er registreret af OECD. Tanken er alene 
at give en indikation af, om politikændringer har afsmit-
tende effekt på det observerede vandringsmønster. 

Hvilket det altså har. Analysen peger dog samtidig på, 
at hvis de andre lande i Europa strammer op, så har det 
den modsatte effekt.

Danmark strammer mere end nabolande

Indekset viser, at der i perioden er sket mange stram-
ninger i Danmark i forhold til vores nabolande Sverige 
og Tyskland.

Fogh-regeringens stramninger i 2002 blev siden fulgt af 
yderligere stramninger frem til den borgerlige regerings 
afgang i 2011. Herefter lempede S-R-SF-regeringen 
politikken en smule.

I Sverige er forløbet nærmest det modsatte. Her lempes 
reglerne for flygtninge i 2002, og flere lempelser kom-
mer til i de efterfølgende år. I Tyskland er ændringerne 
beskedne, men dog ses flere lempelser end stramninger. 

Der er da også markant forskel på, hvordan det siden 
1999 er gået med antallet af asylansøgere i forhold til de 
tre landes befolkningsstørrelse.

Tilbage i 1999 ankom præcis det samme antal asylan-
søgere til Danmark og de to nabolande, nemlig 1,2 pr. 
1.000 indbygger. 

Siden har de tre lande udviklet sig meget forskelligt i 
forhold til, hvor mange asylansøgere de modtager. I 
2015 modtog Danmark 3,6 asylansøgere pr. 1.000 ind-
bygger. I Tyskland var der tale om 5,5, mens Sverige 
modtog hele 15,9 asylansøgere pr. 1.000 indbygger. Det 
er flere end noget andet europæisk land.

Figur 1: Asylpolitisk indeks for Danmark, Tyskland og Sverige

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Indekset viser antallet af asylpolitiske stramninger (+) og 
lempelser (-) for Danmark, Sverige og Tyskland siden 1999. 
Indekset er dannet på baggrund af OECD’s opgørelser of 
ændringer i asylpolitikken i perioden 1999 til 2014. 
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Asylansøgere flygter fra terror og fattigdom  
og søger mod velstående lande  
med et udbygget socialt velfærdssystem 

A sylansøgere forlader især lande, som er præget af  
 terror og fattigdom og søger asyl i de europæiske 

lande, som er mest velstående, har et højt niveau for 
sociale foranstaltninger og stor indkomstlighed.  

Det viser en analyse af de seneste 15 års flygtninge-
strømme til Europa. I analysen undersøges to ting. Det 
ene er, hvilke forhold i deres hjemland som kan bidrage 
til at forklare, at de flygter, kaldet push-faktorer. Det 
andet, hvilke forhold i modtagerlandet der kan virke 
tiltrækkende på flygtninge, kaldet pull-faktorer. Data-
grundlaget stammer fra Eurostat og en række andre 
kilder. 

I forhold til, hvad der karakteriserer modtagerlande, 
som får mange asylansøgere, så er billedet klart. 

Jo mere velstående (målt i BNP pr. indbygger) et land er, 
desto flere søger om asyl i landet. For hver procent BNP 
pr. indbygger er højere, stiger antallet af flygtninge med 
mellem 0,6 og 1,0 pct.   

På samme måde trækker bedre sociale foranstaltninger, 
fx i form af bedre skole- og hospitalsvæsen samt højere 
sociale ydelser, op. De sociale foranstaltninger er målt i 
pct. af BNP – de udgør i gennemsnit 23,5 pct. af BNP i 
modtagerlandene. 

Ligeledes ser indkomstlighed – eller mindst mulig ulig-
hed – ud til at være afgørende. Jo større ulighed, desto 
færre asylansøgere. En forklaring kan være, at asylansø-
gere forventer at indgå i den lavere del af indkomstfor-
delingen. 

Hvad der derimod gør et modtagerland mindre attrak-
tivt, er høj arbejdsløshed og en generel negativ holdning 
til flygtninge. European Social Survey får hvert andet 
år svar på befolkningernes holdning til at modtage 
mennesker fra fattige egne uden for Europa. Det viser 
sig, at 52 pct. af de adspurgte europæere har en restrik-
tiv holdning til indvandring. Lande, hvor holdningen er 
mere negativ, er mindre attraktive for flygtninge.

Flygter især fra terror og fattigdom

I analysen fokuseres der, som nævnt, også på, hvad 
asylansøgerne flygter fra. Altså, hvad det er for forhold i 
hjemlandet, der kan bidrage til at fremme beslutningen 
om at vandre ud. Fx krig, overtrædelse af menneskeret-
tigheder, naturkatastrofer og mere generelt lav levestan-
dard.  

Det viser sig, at især to forhold stikker ud, når man skal 
forklare, hvad der driver mennesker på flugt. Det ene er 
økonomi,  det andet politisk terror.

Med hensyn til økonomien, så er situationen et spejl af, 
at velstand er tiltrækkende: Jo mindre BNP pr. indbyg-
ger, desto flere flygter fra et land. For hver pct. BNP pr. 
indbygger i et afsenderland er lavere, vælger mellem 0,7-
1,7 pct. flere at flygte.

Politisk terror yder også et væsentligt bidrag til at forkla-
re, hvorfor mennesker flygter. Oplysningerne om dette 
stammer fra Political Terror Scale. Det måles på en 
skala fra 1 til 5, hvor 1 betyder, at der er tale om sikre 
lande, 3 betyder omfattende politiske fængslinger, og 5 
markerer, at terroriseringen, fx forfølgelse på grund af 
politisk overbevisning, går ud over hele befolkningen. 
Blandt de 77 afsenderlande, som indgår i undersøgelsen, 
er gennemsnittet 3,1.

Analysen viser de overordnede korrelationer 
(eller sammenhænge) mellem antallet af flygt-
ninge og de enkelte push- og pullfaktorer, som 
de er målt for hvert enkelt land. Der er altså 
ikke nødvendigvis tale om, at sammenhængene 
er kausale.  De afspejler heller ikke nødven-
digvis et individuelt kendskab hos den enkelte 
asylansøger til forholdene i modtagerlandet, 
men derimod en del af forudsætningerne for 
det generelle vandringsmønster.
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Flygtninges opholdsgrundlag har  
betydning for beskæftigelsen

Beskæftigelsesniveauet for flygtninge ser ud til at af-
hænge af, hvad der er årsagen til, at de har fået ret til at 
være i Danmark. Opholdsgrundlaget har altså betyd-
ning for, i hvilken grad de har udsigt til et job på det 
danske arbejdsmarked. 

I en analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed 
indgår samtlige flygtninge, der fik tildelt asyl fra midten 
af 2002 til og med 2005. Fokus er på beskæftigelsesni-
veauet de første ti år i Danmark. 

Der viser sig, jf. figur 2, at være markante forskelle på, 
hvordan de klarer sig i forhold til beskæftigelse. 

Konventions- og kvoteflygtninge klarer sig markant 
bedre end andre. De har i løbet af tiårsperioden i gen-
nemsnit en beskæftigelsesgrad på henholdsvis 44  og 43 
pct.

Herefter følger flygtninge med andet ophold, de facto- 
flygtninge og B-statusflygtninge med en gennemsnitlig 
beskæftigelsesgrad på henholdsvis 41, 38 og 32 pct.

Den laveste beskæftigelse findes blandt flygtninge med 
humanitære opholdstilladelser, hvor den gennemsnitli-
ge beskæftigelsesgrad ligger på 24 pct. At netop denne 
gruppe klarer sig dårligst er ikke overraskende. Huma-
nitært ophold tildeles netop personer, som på grund af 
sygdom og lignende står i en meget svær situation.  

Samme ydelse til alle

Fælles for grupperne af flygtninge var, at de, uanset 
opholdsgrundlag, i perioden stod til at få starthjælp, den 
særlige version af kontanthjælp, hvor ydelser er redu-
ceret med op til 40 pct. i forhold til fuld kontanthjælp. 
Dermed er det ikke forskelle i overførselsydelser, der 
giver anledning til de observerede forskelle i arbejds-
markedsdeltagelse. 

Forskellen i beskæftigelsesgraden mellem de facto-flygt-
ninge og B-statusflygtninge er bemærkelsesværdig. 
B-status blev i 2002 indført som afløseren for de facto. 
Der var tale om en stramning, og denne stramning ser 
ud til at medføre, at de, der efterfølgende fik asylstatus, 
klarede sig dårligere end tidligere. 

Et andet påfaldende træk er, at kvoteflygtninge hører til 
blandt dem, der klarer sig bedst. Det særlige ved kvote-
flygtninge er, at de kommer direkte fra en flygtningelejr, 
hvor de måske har opholdt sig i årevis. Næppe et opti-
malt udgangspunkt for arbejdsmarkedsparathed. 

Forskellen kan imidlertid være relateret til oprindel-
sesland, idet netop kvoteflygtninge i perioden 2002 
til 2005 hyppigt kom fra Myanmar (også kendt som 
Burma) og Indonesien. Udelades flygtninge fra disse to 
lande i analysen, er der ingen forskel i beskæftigelsen 
mellem kvote- og de facto flygtninge.

Figur 2: Flygtninges gennemsnitlige beskæftigelsesgrad de første 
ti år efter ankomsten til Danmark. Blandt flygtninge ankommet 
2002-2005

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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Beskæftigelsen blandt konventions- og kvoteflygtninge er næsten 
på det dobbelte af beskæftigelsen blandt dem, der har en humani-
tær opholdstilladelse.
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Tabel 1: Her kom flygtningene hyppigst fra i 2002-2005

De Facto B-status Konvention Kvote Humanitære Andet

1. Irak Rusland Afghanistan Myanmar Afghanistan Bosnien-Hercegovina

2. Afghanistan Iran Iran Indonesien Serbien og Montenegro Serbien og Montenegro

Seks mulige opholdsgrundlag for flygtninge i Danmark

Konventionsflygtninge opfylder FN flygtningekonven-
tionens kriterier om, at der er “velbegrundet frygt 
for forfølgelse pga. sin race, religion, nationalitet, sit 
tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller sine 
politiske anskuelser (…)”.

De facto-flygtninge er ikke omfattet af flygtningekon-
ventionen, men har ”andre lignende eller i øvrigt 
tungtvejende” grunde til ikke at returnere til deres 
hjemland. ’De facto’-flygtningebegrebet blev afskaf-
fet i juli 2002.

Flygtninge med beskyttelsesstatus (B-status) omfatter ud-
lændinge, der ”ved en tilbagevenden til sit hjemland 
risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur 
eller umenneskelig eller nedværdigende behandling 
eller straf”. B-status, der er strammere end de fac-
to-begrebet, blev indført  i juli 2002.

Kvoteflygtninge kommer fra en flygtningelejr, og Dan-
mark modtager dem efter aftale med FN’s flygtnin-
georganisation, UNHCR. 

Humanitært ophold kan gives til asylansøgere, som har 
fået afslag på asyl, men som befinder sig i en situa-
tion af svær humanitær karakter. Det kan fx dreje 
sig om familier med børn fra krigshærgede lande og 
om personer med meget alvorlig sygdom, som ikke 
kan forventes at blive behandlet i hjemlandet.  

Andet ophold omfatter opholdstilladelser af ganske 
særlige grunde. Det kan fx dreje sig om uledsagede 
mindreårige børn og afviste asylansøgere, hvor der 
er forhindringer for hjemsendelsen. 
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