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Globalisering. Alle taler om det. Hver dag i avisen kan vi læse om globalisering og dens gode effekt på 
Danmark, eller om frygten for globalisering. Men de fleste mener at globalisering er uundgåeligt og at den 
allerede har haft sin gang i flere år. Insourcing, outsourcing, mennesket er blevet nomader. Arbejder i det 
ene land, bor i det andet, flytter fra land til land for at finde gode jobs. Universiteter specialiserer sig og 
indgår internationale alliancer for at uddanne og efteruddanne i verdensklasse. Og denne vandren frem og 
tilbage over landets grænser, udviklingen af handelsbånd hen over grænserne og kontinenterne er i sidste 
ende basis for det danske velfærd. 
 
 
Globaliseringsstrategien skal sikre at Danmark er et førende videnssamfund, at Danmark har et førende 
iværksættersamfund og at uddannelser er  i verdensklasse. Samtidig bør Danmark blive verdens mest 
konkurrencedygtige samfund ! 
 
 
Spørgsmålet er hvordan det kan gøres med lukkede døre ? Tror danskere at de ikke har brug for input fra 
omverdenen ? Nej, næppe. Men hvorfor blev denne indvandrerfobiske udlændingelov så vedtaget af et stort 
flertal af folketingsmedlemmer ?  
En udlændingepolitik udføres af udlændingestyrelsens sagsbehandlere, der afvejer plus contra minus og 
beslutter om en person og dens ægtefælle kan bo i Danmark. Tydelige regler findes ikke - kun et helt net af 
diskriminerende regler: 24årsreglen, tilknytningskravet,  sikkerhedsgarantien, forsørgerkravet, hvor selv 
kortvarig arbejdsløshed kan vælte en opholdstilladelse for en udenlandsk ægtefælle, boligkravet. Det tager 7 
år førend at man kan være sikker på at myndighederne ikke pludselig sender dig eller din ægtefælle retur fra 
hvor du kom. Har du fået permanent opholdstilladelse, men rejser et år til udlandet, kan du starte helt forfra 
med at søge om opholdstilladelse og måske har regeringen til den tid strammet reglerne endnu en tand.…… 
og der er flere faldgruber. 
 
 
Danske virksomheder tilbyder gerne deres medarbejdere et godt miljø at arbejde i, men 
hvilken udenlandsk forsker, igangsætter, professor vil bosætte sig i Danmark, hvis hans familie skal 
efterlades et andet sted, eller hvis der blot er fare for adskillelse ? Hvordan vil deres børn trives ? Vil de når 
de er 18 år få lov at gifte sig med en "ikke-dansker" og bo i Danmark ? 
Det kan selvfølgelig være at Danmark kun satser på udenlandske singler ? Ja, så har Danmark allerede 
afskåret sig fra en del skarpe, kreerende, initiativrige hjerner. Så er globaliseringsstrategien gået fløjten. 
Tænk på hvad samfundet ville sige nej til: personer med to, tre eller flere kulturelle baggrunde. Mennesker 
med mange forbindelser og kendskab til kulturen både i Danmark og til deres families land. De er en 
guldgrube når det gælder viden, iværksættere eller handel. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Kan Danmark overhovedet håbe på at blive et videnssamfund, et førende iværksættersamfund, have 
uddannelser i verdensklasse og være verdens mest konkurrencedygtige samfund med den fremmedfjendske 
indgangsvinkel som findes i udlændingeloven ? Ægteskab uden Grænser mener nej, globalisering kræver 
åbenhed mod verden, og hvis Danmark ikke formår at byde udlændinge og deres allernærmeste hjerteligt 
velkommen i et tolerant samfund, kan landet vel glemme alt om globaliseringsstrategien  
 
 
Ægteskab uden Grænser har et godt råd til globaliseringsrådet: Sørg for en menneskevenlig udlændingelov 
som siger velkommen og ikke skrub af. 
 


