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Danmark som magnet 
 
Det er velkendt, at socialdemokraterne med Helle Thoning Schmidt i spidsen har 
snesevis af løftebrud på samvittigheden. Nu kan man desværre føje endnu et alvorligt 
løftebrud til rækken. I valgkampen lovede S, at man ville fastholde den tidligere 
regerings faste og fair udlændingepolitik, der så effektivt fik bremset tidligere tiders 
voldsomme tilstrømning af udlændinge. Efter valget valgte SRSF-regeringen imidlertid at 
føre en slækket udlændingepolitik, der hurtigt er blevet kendt ude i verden. Ikke mindst 
afskaffelsen af starthjælpen har gjort det økonomisk attraktivt at søge asyl og 
familiesammenføring i Danmark. Virkningen af regeringens politik er ikke udeblevet. 
Samlet set kom der i 2012 6.184 asylansøgere mod 3.806 i 2011. Prognosen for 2013 er 
7.000 asylansøgere. Ifølge Justitsministeriet steg udgifterne til asylansøgere fra 460 mio. 
kr. i 2011 til 1,2 mia. kr. i 2012. Dertil kommer langtidsudgifterne til en ofte 
problemfyldt integration af de mange udlændinge. De mange asylansøgere er ikke 
nødvendigvis mennesker, der er forfulgte eller truet på livet. De fleste er givetvis på 
jagt efter bedre levevilkår, end dem de kommer fra. Men det betyder ikke, at vi blot 
skal lade stå til. Jeg troede faktisk, at S havde lært lektien. Det giver store problemer 
med integrationen og koster kassen, hvis man fører en slap udlændingepolitik, der gør 
Danmark til en magnet. Jeg er overbevist om, at rigtig mange vælgere har et ønske om, 
at vi snarest vender tilbage til den faste og fair udlændingepolitik fra før valget. Og at vi 
satser målrettet på at hjælpe mange nødstedte medmennesker i deres nærområder 
frem for relativt få i Danmark, hvor leveomkostningerne er mangefold højere. 
 

Hvor der er vilje, 
er der vej! 
 
Med venlig hilsen 
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