
      Valby d. 26. oktober 2015 Kære Socialdemokrater  Det er med en vis bekymring, at vi via medierne iagttager den drejning, der er sket i jeres udlændingepolitik siden valget. Som regeringsparti stod I for det, I selv kaldte for ”en bedre balance i udlændingepolitikken”. Der var ting, I ikke var villige til at ændre på, selvom vi og andre opfordrede til det, men samlet set gennem-førte I en lang række klare forbedringer. Venstre har opgjort tallet til 31. Men i virkeligheden var det endnu flere, da Venstre også selv stemte for nogle af forbedringerne som f.eks. fuld accept af dobbelt statsborger-skab.   Siden valget har I imidlertid haft travlt med at tage afstand fra de positive resultater, I selv fik skabt, og det forstår vi simpelthen ikke. I har allerede indgået en aftale med regeringen og dens støttepartier om reglerne for dansk statsborgerskab. Indholdet af den aftale er især at gøre det vanskeligere for udlændinge, der har modtaget kontanthjælp, at opnå dansk statsborgerskab.   Vi undrer os over, at det er socialdemokratisk politik, at modtagelse af kontanthjælp skal medføre tab af rettigheder og muligheder i mange år efterfølgende. Men da de fleste familiesammenførte alligevel ikke kan modtage kontanthjælp uden at blive truet med inddragelse af opholdstilladelsen, går de nok i det store og hele ”fri” af den stramning. Så den er set med vores øjne til at leve med. Også fordi statsborgerskab ikke nødvendigvis altid er så afgørende for familiesammenførte.  For familiesammenførte er det generelt vigtigere at få permanent opholdstilladelse, så de slipper for at være underlagt alle mulige særvilkår for deres ophold og for frygten for, at deres opholdstilladelse ikke bliver forlænget. Frygten for at blive sendt ud af Danmark står ofte i vejen for langsigtet planlægning og dermed integrationen. Eksempelvis kan det svært at blive godkendt til at købe en ejerbolig, hvis ens opholdstilladelse kun er tidsbegrænset.  Langt værre er dog de udmeldinger, som Dan Jørgensen for nylig er kommet med omkring familiesammen-føring. ”Når der kommer flere flygtninge til, som vi skal hjælpe, så er der nogle andre grupper, som vi må tage færre af. Derfor vil vi stramme familiesammenføringsreglerne, som ikke rammer flygtninge. Vi har kun et bestemt antal ressourcer, som skal bruges på bedst mulig måde” siger Dan Jørgensen ifølge Information.  http://www.information.dk/549666  I kan da ikke seriøst mene, at man kan sammenligne den integrationsudfordring, det giver, når der kommer hele flygtningefamilier til Danmark, med at en dansk statsborger finder en ægtefælle i udlandet? Når der kommer flygtninge til Danmark, skal kommunen anvise dem en bolig, og de skal forsørges af det offentlige i form af kontanthjælp eller den nye integrationsydelse. Når en dansk statsborger får sin ægtefælle til Dan-mark, skal hun derimod selv skaffe en passende bolig. Og hun skal selv forsørge sin ægtefælle, indtil han kommer i arbejde eller starter på en SU-berettiget uddannelse.   Altså løfter den danske statsborger selv langt hovedparten af den integrationsopgave, som ved modtagelse af flygtninge hviler på det offentlige. Desuden er der næppe noget bedre grundlag for en vellykket integrati-on end at være gift med en ”indfødt”, der kender både sprog og kultur, og som har et netværk, der dermed 
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også bliver ægtefællens netværk. Den fordel har flygtninge ikke, og derfor har de selvfølgelig alt andet lige sværere ved at blive integreret. De ting, de har oplevet under flugten, hjælper nok heller ikke.  

 Figur 1. De 10 største nationaliteter for ægtefællesammenføring i 2014. Ægtefæller fra Syrien, Somalia, Afghanistan og Statsløse sammenføres langt overvejende med en herboende flygt-ning og har dermed konventionsmæssigt krav på familiesammenføring. Evt. stramninger i reglerne rammer derfor primært danskere med ægtefæller fra Thailand, Filippinerne, Tyrki-et, Kina, Ukraine og USA. Kilde: Udlændingestyrelsen tal på udlændingeområdet 2014.  De to største grupper af familiesammenførte i Danmark, som ikke bliver sammenført med en flygtning, er kvinder fra Thailand og Filippinerne. Ifølge Danmarks Statistik har de en beskæftigelsesfrekvens, der om-trent svarer til kvinder fra andre EU-lande. Det viser for os at se, at integrationen af de ægtefæller, danske-re finder i udlandet, fungerer ganske udmærket. Derimod er der store problemer med integrationen af flygtninge og deres familiesammenførte ægtefæller jævnfør den lave beskæftigelsesfrekvens for borgere fra lande som Somalia, Libanon, Irak og Afghanistan.   Men de problemer kan da ikke løses ved at gøre livet surt for dansk-udenlandske familier og tvinge en del af dem til at bosætte sig i Malmø. Selve præmissen om, at der skal ”justeres” nogle andre steder, når der kommer mange flygtninge, er derfor forkert og misforstået. Det eneste sted, hvor der er målbare integrati-onsproblemer, er netop i forhold til modtagelse af flygtninge og deres sammenførte ægtefæller og børn. Indvandrere inklusive familiesammenførte forsørger derimod som hovedregel sig selv, eller de forsørges af deres ægtefælle.   Her ud over må I da også kunne se det fuldstændig absurde i, at 500 millioner EU-borgere har ret til fri bevægelighed og dermed til at bosætte sig i Danmark med deres familie, hvis blot familien kan forsørge sig selv. Men hvis en dansk statsborger ønsker at bo i sit eget land med sin udenlandske ægtefælle, så skal par-ret ud over et forsørgelseskrav også leve op til et væld af indviklede og bureaukratiske regler om alder, tilknytning, bankgaranti, og hvad har vi ellers.  Denne omvendte diskrimination mod danske statsborgere eksisterer allerede i dag. Men der er da ingen grund til at gøre det endnu værre ved at begynde at dele danskernes ægtefæller op i ”egnede” og ”måske 
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egnede”. Vi håber derfor, at I siger klart nej til denne besynderlige ide fra Venstre, lige som I tidligere sagde nej til deres lige så indviklede og besynderlige pointsystem. 

 Figur 2. Beskæftigelsesfrekvens for 30-59 årige i 2013. Landene er placeret efter antallet af indvandrere, således at det falder fra venstre mod højre. Den største gruppe 30-59 årige ind-vandrere i Danmark er dermed fra Tyrkiet. Kilde: Danmarks Statistik, Indvandrere i Dan-mark 2014.  
 Vi håber også, at I siger nej til Venstres ide om, at en dansk statsborger skal være udelukket fra at få sin ægtefælle til Danmark i 3 år, hvis hun har været syg eller arbejdsløs i mere end 3 måneder. Der er lige ind-gået et forlig om dagpengene, som indeholder visse forbedringer af systemet. Men samlet set er dagpengene stadig forringet væsentligt siden 2010. Og derfor bør det da ikke være socialdemokratisk politik at forringe dagpengene yderligere ved at tage rettigheder fra de mennesker, der har været nødt til at benytte sig af den forsikring mod arbejdsløshed, de har tegnet.   De politiske forhandlinger handler også om reglerne for permanent opholdstilladelse. Her vil vi opfordre til, at I arbejder for at fastholde den forbedring, at også udlændinge, der uddanner sig eller arbejder på deltid, kan få permanent opholdstilladelse i Danmark. 35% af alle danske kvinder arbejder på deltid. Så det kan da ikke være rigtigt, at man kun er fuldgyldig borger i Danmark, hvis man arbejder på fuld tid. Desuden er det klart kønsdiskriminerende, da kvinder langt oftere end mænd arbejder på deltid.  At sende det signal til udlændinge, at det er bedre, de finder sig et ufaglært job, end at de tager en uddan-nelse, er og bliver bare ikke intelligent udlændingepolitik. Det sagde Astrid Krag tilbage i 2010, da både S og SF stemte nej til de regler for permanent ophold, som Venstre nu forsøger at få indført igen. Og det havde hun ret i. Vi håber derfor, at I vil holde fast i, at hverken uddannelse eller deltidsarbejde skal afskære ud-lændinge fra at få permanent opholdstilladelse i Danmark.  Med venlig hilsen,  Lars Kyhnau Hansen Talsmand for Ægteskab Uden Grænser    


