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Midlertidig grænsekontrol
Sverige har med virkning fra den 4. januar indført et transportøransvar, der indebærer
ID-kontrol på dansk jord med det mål at få markant færre asylansøgere til Sverige. For
at minimere risikoen for, at der sker en koncentration af asylansøgere i Danmark, har
regeringen nu indført en midlertidig grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse.
Baggrunden for dette er, at Danmark indtil nu har fungeret som transitland for et stort
antal asylansøgere med et brændende ønske om at komme til Sverige. Denne transit har
svenskerne nu sat en effektiv bremse på.
Siden september har mere end 91.000 migranter og flygtninge krydset den dansk-tyske
grænse. Omtrent 13.000 af dem har søgt asyl i Danmark – resten er formentlig søgt
videre til Sverige, Norge og Finland. Svenskernes lempelige udlændingepolitik gennem
mange år har i sagens natur virket som en magnet. Nu går svenskerne i den stik
modsatte grøft og det må vi forholde os til i Danmark. Vi vil følge situationen nøje og
være klar til at sætte yderligere tiltag i værk, hvis det måtte blive nødvendigt.
I første omgang har vi besluttet at indføre en midlertidig grænsekontrol i 10 dage med
mulighed for forlængelse. Dette vil betyde, at politiets synlighed øges, og at der
foretages stikprøvekontrol ved grænsen. På den måde kan myndighederne skabe sig et
optimalt overblik over tilstrømningen af udlændinge sydfra samt forhindre, at
udlændinge, der ikke ønsker at søge asyl i Danmark, stoppes allerede ved grænsen.
Det sikrer med andre ord, at vi har bedre styr på, hvem der rejser ind i landet, og hvad
de vil. Regeringen har allerede strammet op på SR-regeringens lempelige
udlændingepolitik. Og vi er med baggrund i et bredt flertal i Folketinget klar med
yderligere tiltag, hvis det viser sig at være nødvendigt for at holde styr på
tilstrømningen. Derudover presser vi på for, at der på europæisk plan iværksættes
effektiv hjælp i nærområderne, ligesom en effektiv kontrol ved EU’s ydre grænser skal
genskabes hurtigst muligt. Vi er midt i en meget alvorlig situation, hvor vi skal passe
godt på Danmark samtidig med at vi holder hjertet varmt og hovedet koldt.

