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Forældet Flygtningekonvention 
 

Det står lysende klart, at Flygtningekonventionen er forældet og trænger til en modernisering. 
Disse internationale spilleregler, der blev lavet i kølvandet på den katastrofale situation i Europa 
efter 2. Verdenskrig tager slet højde for den nuværende udfordring med massive globale 
flygtningestrømme og folkevandringer mod Europa. Ja faktisk er den nuværende konvention med 
til at fremme kyniske menneskesmugleres givtige milliardforretning, fordi hjælpen som hovedregel 
ikke længere kanaliseres via FN til de hårdest ramte flygtninge, der er strandet i lejre i 
nærområder. Nu bruges pengene primært på en meget dyr hjælp i de Europæiske lande, hvor 
omkostningerne er mangefold højere - med deraf følgende samlet hjælp til langt færre 
mennesker. Den stående terrortrussel er også en ny kæmpe udfordring, som ingen forudså for 60 
år siden. Dertil kommer udfordringen med, at det er svært af skelne mellem reelle flygtninge og 
migranter, der ikke er i livsfare, men som stræber efter et bedre liv i Europa. Der er desværre en 
udbredt tendens til, at man i den politiske debat og i pressen glemmer denne helt afgørende 
sondring.  
 
Det bliver imidlertid en lang proces at ændre og modernisere Flygtningekonventionen. Det skal 
ikke afholde os fra at komme i gang med arbejdet. Indledningsvis bør der samles en koalition af de 
mange lande, der i lighed med Danmark har erkendt behovet for modernisering af 
konventionerne. Eksempelvis spores der i Sverige og Tyskland en gryende realisme, som ikke var 
der for blot få måneder siden. Det står dog klart, at der i Europa fortsat er stor forskel på de 
enkelte landes tilgang til udfordringen.  
 
Indtil konventionerne bliver ændret, skal Danmark efterleve de nuværende spilleregler. Ellers 
bliver vi isoleret internationalt med deraf følgende uoverskuelige konsekvenser for vores land. 
Med dette som grundlag er det uhyre vigtigt, at Europa får styr på den nuværende kaotiske 
flygtningekrise. Heller ikke denne gigantiske udfordring kan Danmark løse helt alene. Det gælder 
med hensyn til mere effektiv og hurtig hjælp til de virkeligt fattige og nødlidende i nærområderne. 
De lever under kummerlige forhold. Desuden skal vi snarest have genoprettet en effektiv kontrol 
ved Europas ydre grænser. Ellers vil den uholdbare situation skade det indre marked, der er 
forudsætningen for mobilitet, effektiv samhandel, øget vækst og velstand i Europa. Og det ville for 
alvor være et tilbageslag for visionen om fred, stabilitet og velstand i vores verdensdel.  
 
Vi kommer på tværs af Folketingets partier og i EU til at bruge rigtig mange kræfter på håndtering 
af flygtningekrisen i 2016. Der skal både på kort og lang sigt findes bedre løsninger til, hvordan vi 
hjælper mennesker på flugt og i nød, uden at vi underminerer grundlaget for stabilitet, 
sammenhængskraft, tryghed og velfærd i vores del af verden. Jeg efterlyser i øvrigt, at kritikerne af 
den flygtningepolitik, der føres af regeringen med støtte fra de øvrige blå partier og S, kommer på 
banen med seriøse og realistiske bud på effektive løsninger frem for gold kritik. Vi skal passe på 
Danmark. Desuden skal vi som altid huske at holde hjertet varmt og hovedet koldt. Godt nytår.  
 


