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Danmark – for dem der kan og vil 
 
Udlændingepolitik handler om, at vi tager stilling til, hvem der skal have 
adgang til at komme til Danmark. Ingen lande kan hverken kulturelt eller 
økonomisk holde til at have en total åben port, hvor der er fri indvandring. 
Derfor er der behov for en fast og fair udlændingepolitik. På et vellykket 
sommergruppemøde har Venstre vedtaget en ny politik, hvor vi gør det 
nemmere at komme til Danmark for at arbejde eller studere, hvis man kan og 
vil bidrage positivt til det danske samfund og respektere de grundlæggende 
danske værdier såsom demokrati, ytringsfrihed, menneskerettigheder, 
religionsfrihed, og ligestilling mellem kønnene. Til gengæld lukker vi fremover 
af for dem, der ikke vil. Desuden vil vi fremover slå hårdt og konsekvent ned 
på udlændinges kriminalitet, der desværre fylder rigtig meget i statistikkerne. 
Det skylder vi den danske befolkning. Og det skylder vi de lovlydige, 
arbejdsomme og integrationsvillige udlændinge.  
 
Venstres politik er bydende nødvendig, hvis vi på længere sigt vil bevare 
Danmark som et velstående og stabilt demokratisk samfund. Hvis ikke vi har 
modet til at føre en fast og fair udlændingepolitik, så går det helt galt med 
integrationen – det har vi allerede set mange nedslående eksempler på. I 
Venstre skelner vi ikke mellem religioner eller hudfarve. Vi skelner derimod 
mellem dem der kan og vil – og dem, som ikke vil. Desværre driver den 
nuværende regering strudsepolitik på området. Den stikker hovedet i busken 
og forsøger nærmest at skjule, at der siden 2011 er indført mere end 30 
lempelser af udlændingepolitikken med deraf følgende markant flere 
asylansøgere og familiesammenføringer. En lempelig og alt for gavmild politik 
rygtes naturligvis hurtigt ude i verden – og giver menneskesmuglerne gyldne 
tider. Jeg er overbevist om, at et klart flertal af danskerne er enige med 
Venstres faste, fair og konsekvente udlændingepolitik.  
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