"Grænser for indvandring ?"
Indvandringen af flere hundrede tusinde pcrsoncr rttcd lic:trrtrctlurtcl
kulturel og religiøs baggrund og konsekvenscrnc hcrtl'lirr liuntitlcrrn
danske samfund har i de seneste år præget den politiskc tlugsortlett
og debatten i medierne. Talstørrelser har værct nævrrt og llvisl sorrr
irrelevante i den igangværende debat. Men spørgsmålct, orn irrtlvnrrdringen til Danmark har nogen grænse, er også blevct stillct'/
Besvarelsen heraf forudsætter, at man ved, hvor mango irrdvandrere landet allerede rummer, hvor stor den aktuelle indvandring cr.
og som landets økonomi kan bære en fortsættelse af den igangvtcrertde udvikling?
Denne bog er et forsøg på attrlføre indvandrerdebatten yderligcre
perspektiv. Gennem seks artikler af fem forskellige forfattere søgcs
inddraget talstørrelser, rene demografiske forhold og juridiskc
overvejelser som supplement til de religiøse og kulturteoretiskc
debatindlæg, som hidtil har været de mest dominerende i indvandrcrdebatten.
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FORSIDEN
Illustrationen på forsiden viser den befolkningsudvikling, der er sket
i Vesteuropa og i de arabiske lande i Nordafrika og Mellemøsten fra
1950 til 2000 samt de forventede folketal i de samme to landområder
i 2050 på baggrund af FN-befolkningsfremskrivninger.
I 1950 levede der 304 mio. mennesker i Vesteuropa og 113 mio. i
Nordafrika og Mellemøsten. Omkring år 2000 var der 391 mio. mennesker i Vesteuropa og 415 mio. i Nordafrika og Mellemøsten. I
2050 kan der forventes at være 363 mio. i Vesteuropa og 820 mio. i
Nordafrika og Mellemøsten.
Ud fra disse tal kan der næppe herske tvivl om, at potentialet for
fremtidig fortsat og forøget indvandring fra netop disse lande vil
vokse meget betydeligt over de kommende 50 år.
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Højden af kvindefigurerne illustrerer folketallenes udvikling i
Vesteuropa henholdsvis Mellemøsten og Nordafrika.

Daværende statsminister Poul Schli.iter fra Det Konservative Folkei 1985 at have udtalt: "Jeg ved godt, at mange danskere er ængstelige for, at åbne grænser kunne føre til, at Danmark
bogstaveligt talt blev oversvømmet af f.eks. en halv eller en hel million mennesker udefra. Det ville skræmme folk, men sådan går det jo
ikke. I øjebliktet udgør flygtningene 0,3 oÅ af befolkningen."
Den l. januar 1985 var det samlede indbyggertal (personer med
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opholdstilladelse dvs. inkl. indvandrere og deres efterkommere) i
Danmark ifølge Statistisk Årbog fra 1987 på i alt 5.111.108. En smule hovedregning afslører imidlertid, at 0,3 oÅ af 5.111.108 personer
kun er 15.333 personer. Andre tal fra Danmarks Statistik afslører
endvidere, at t 1985 udgjorde antallet af indvandrere 140.566 personer, deres efterkommere udgjorde 23.360. Det betyder, at i alt
163.926 personer eller 3,2 oÅ af indbyggerne i Danmark var af fremmed herkomst. Dvs. tallet var i virkeligheden l0 gange større.
Hvilket tal, den daværende statsminister har anvendt, er uklart,
ligesom det heller ikke fremgår, hvad udtrykket "flygtninge" dækker,
men Poul Schliiters konklusion er, at det drejede sig om få, og at den
danske befolknings frygt skulle kendes ubegrundet. Dog siger Poul
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Schliiter, at det ville skræmme folk, hvis landet blev oversvØmmet af
en halv eller en hel million mennesker, men "sådan går det jo ikke".
Poul Schli.iter fik imidlertid ikke ret. Ved årsskiftet 2002103 nærmer vi os stærkt den halve million mennesker, som nævnes i citatet.
Dette antal er altså blevet aktuelt omtrent 15 år senere. Spørgsmålet

er, om denne grænse på en halv million mennesker af udenlandsk
oprindelse er den grænse, som så i dag kan få den danske befolkning
til at erkende, at antallet også er væsentligt at diskutere. På den politiske arena har der igennem de seneste årtier været meget stor tilbageholdenhed over for at nævne tal og sætte grænser for, hvor mange
fremmede et samfund som det danske er i stand til at optage, uden at
samfundets værdier og socioøkonomiske grundlag ødeIægges.
Diskussionen af antallet skal nødvendigvis kædes sammen med
debatten om integration. Hvor mange personer af fremmed herkomst
kan i Danmark problemløst integreres, og hvad menes med udtrykket
integration? Det nævnes, at landet tidligere har modtaget flygtninge,
som er blevet integrerede i landet. Ja, det er rigtigt, men i meget små
tal og i små grupper fordelt over længere tidsrum.

Det har i de forløbne år hyppigt været nævnt, at Danmark er
forpligtet af internationale konventioner og sit EU-medlemskab, men
efter regeringsskiftet i november 2001 har stramningerne på udlændingeområdet kunnet gennemføres uden internationale reaktioner.

Udlændingeproblematikken er aktuel for hele Europa, men især
for de mere velstående dele, hvor socialvæsenet er veludbygget.
Denne bog er et forsøg på at trlføre indvandrerdebatten yderligere
perspektiv. Gennem seks artikler af fem forskellige forfattere sØges
inddraget talstørrelser, rene demografiske forhold og juridiske
overvejelser som supplement til de religiøse og kulturteoretiske
debatindlæg, som hidtil har været de mest dominerende i indvandrerdebatten.
Jørgen Clausen og Jens Lintrup.

Side 6

FORFATTEROPLYSNINGER
Søren Lind Jensen. Født 1959. Cand. ling. merc. fra Handelshøjskolen i Århus med hovedfag i tysk og bifag i engelsk.
Statsautori seret tr anslatør o g selvstændig erhvervs drivende. Tidl i gere
adjunkt på Herning Handelsgymnasium og ekstern adjunkt på Det
Danske Erhvervsakademi i Randers. Interessefelter: Historie, politik
og demografiske spørgsmål. Initiativtager til og drivkraft bag
befolkningskonferencen på Christiansborg i marts 1999
Jørgen Clausen. Født 1948. Cand. scient. i geografi, geologi, botanik og zoologi. Tidligere adjunkt og lektor på gymnasium og voksenuddannelser, nu gruppeleder inden for miljøforvaltning. Har skrevet
kronikker og debatindlæg samt populærvidenskabelige artikler om
natur- og kulturgeografiske emner bl.a. om befolkningsforhold.
Morten Lintrup. Født 1962. Civilingeniør, HD (anvendt statistik,
resp. logistik). Fra 1986 til 2000 beskæftiget med dataindsamling,
computermodellering og rådgivning om vandmtljø.Fra 2001 med IT,
arkitektur og data warehousing.
Annemarie Engel. Født 1955. Uddannet jurist 1981. Praktiserende
advokat og privatrådgiver i Svendborg, mental konfliktløser, har
undervist i jura på HD i Odense samt i filosofi og "Anvendt
Kierkegaard" på AOF. Foredragsholder i Kierkegaard igennem en
årrække, siden år 2000 tillige i EU-ret, EU-charter, EU-forfatning,
Charta Oecumenica samt Grundlov og udlændingepolitikken.
Desuden kronikør, forfatter, samfundsdebattør, arbejder med
strukturer og nye måder at løse konflikter på. Har i 90'erne beskæftiget sig indgående med virkningen af udlændingepolitikken, herunder praktiseret som advokat i flygtningesager ved Flygtningenævnet.
Jens Lintrup. Født 1926. Civilingentør 1951 (kemi) og læge 1955.
Blev i 1963 chef for centrallaboratoriet på Finseninstituttet og
Radiumstationen. 1985-86 privat ansat ved GAMA, et arabisk firma
for hospitalsdrift. Nu pensioneret fra en overlægestilling ved Rigshospitalet i København.

Side

7

Fra fortid

FRA FORTID TIL NUTID I IMMIGRATIONSM,1f,SSIGT OG DEMOGRAFISK LYS
Af

Søren Lind Jensen

oldtid
I de mindst tre istider,

som har kunnet konstateres, 1å Danmark ubeperioderne mellem istiderne har arkæologerne
fundet tydelige tegn på, at der har færdedes homo sapiens neanderthalensis (neandertalmennesket) i Danmark. Eksempelvis har
arkæologerne nær Langaa i Jylland fundet dådyrknogler, som var
knust af menneskehænder øjensynligt for at komme ind til marven.
Hollerup-fundet, som det kaldes, menes at være ca. 80.000 år gammelt. Neandertalmennesket uddøde imidlertid under den sidste istid,
så den første indvandring til Danmark sydfra blev ikke af varig natur.
Omkring 14.000 år før Kristi fødsel indtrådte der en mildning af
klimaet i Skandinavien, som markerede afslutningen på den sidste istid. Isen begyndte at trække sig tilbage fra det danske område. Det

boeligt hen, men

i

tog imidlertid isen ca. 3.000 år helt at trække sig tilbage fra det
danske landskab, idet klimaet i denne periode var yderst omskifteligt.

KI
l)^Nr

,//l

Det vidtstrakte fastland med tundra gav gode græsningsmuligheder
for rensdyr, og da disse voksede støt i antal, og klimaet samtidig var
blevet mildere, tiltrak det de første jægerflokke af homo sapiens til
de øde områder. Disse jægere stammede fra det store nordvesteuropæiske lavland og området omkring den nedre Elb og Weser. Arkæologerne kalder disse første danskere for Hamborg-jægerne. De første
fund af kortvarige jægerbopladser, som typisk var placeret på bakketoppe som udkigsposter langs med renernes trækruter, kan dateres til
omkring år 11.000 f. Kr. Kort efter fulgte Ahrensburyjægerne fra det
nordøstlige tyske lavland. Antallet af mennesker i Danmark anslås på
denne tid højest at have været omkring 1.000.
Mellem år 10.000 og år 9.500 f. Kr. synes mennesket for alvor at
have fået fodfæste i Danmark. I takt med at klimaet i denne periode
blev stadig mildere, blev store tundraområder dækket af åben birkeskov og senere fyneskov, som gav levemuligheder for andre dyrearter såsom elge, urokser og vildheste. Fra omkring år 9.000 f. Kr.
har man i Danmark og Skåne fundet mange jægerbopladser, der som
følge af ændringen i landskabet og faunaen nu blev anlagt på lave
næs og ved bredden af sØer, åer, bugter og fiorde.
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til nutid i immigrationsmæssigt og demografisk lys

Eftersom klimaet blev stadig mildere fra år 8.000 til 7.000 f. Kr.,
hvor gennemsnitstemperaturen for juli måned kom op på mellem 18
og 20 grader, udviklede dyrelivet sig og blev stadigt mere mangfoldigt. Hjorte, bjørne, vildsvin og ulve var dyrearter, som i denne
periode kom til. De gode jagtmuligheder og skovbundene, som skaffede supplement til føden i form af bær, urter, rødder og hasselnødder, bevirkede, at de små spredte jægersamfund, som var på vandring året rundt, voksede i antal.
Omkring år 6.500 f. Kr. var klimaet stadig mildt, men dog fugtigere, hvilket blandt andet bevirkede, at løvskov gradvist blev dominerende med linden som det mest almindelige træ. Dyrelivet og
vegetationen var præget af vækst og stor variation, et spisekammer
uden lige, som jægerne udnyttede med deres forbedrede jagtvåben og

til fiskeri. Bopladserne blev større, hvilket er
et indicium på, at befolkningstallet har været stigende. Det er fra
jægerstenalderens (9.000-4.000 f. Kr.) sidste del, at de mange køkkenmøddinger stammer, altså ophobede affaldsdynger på og ved
bedre fangstredskaber

bopladserne.

Fra omkring år 4.000 f. Kr., hvor befolkningen skal tælles i adskillige tusinder, skete der en gradvis overgang fra midlertidige
jæger-, fanger- og samlerbopladser til mere perrnanente bosættelser,
hvilket i stor udstrækning skyldtes den store biologiske rigdom, som
havde givet menneskene gode levevilkår. Agerbrug og kvægbrug
vandt indpas og menneskene begyndte for første gang at ændre på
naturen ved at skabe grundlag for selvforsørgelse ved kvægopdræt
og dyrkning af den fede jord. Skiftet fra jægerstenalderen til bondestenalderen (4.000-2.800 f. Kr.) skyldes utvivlsomt en stigende befolkningsmængde, et større pres på ressourcerne og dermed en
forstærket kamp om de gode biotoper.
Danskerne blev bønder, og det forblev hovedparten af befolkningen med at være de næste små 6.000 år. Først ved industrialiseringens gennembrud sidst i 18O0-tallet begyndte det danske bondesamfund en march mod industrisamfundet, og faktisk helt frem til 1930crne var Danmark stadig et landbrugsland.
Det var i bondestenalderen, også kaldet den yngre stenalder, at

kimen blev lagt

til, at Danmark udviklede sig til et landbrugsland i

årtusinder. I skovene, hvor lind, elm, ask og eg dominerede, begyndte man at skabe rydninger og græsningsarealer til okser, svin og får. I
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det små begyndte man at eksperimentere med agerdyrkning med
primitive former for hvede og byg. Overgangen til bondesamfundet
var en langstrakt proces, og de første danske bønder har stadig fisket,
gået på jagt og samlet føde

i skovbunden.
Men mennesket var begyndt at ændre på naturen og selv

at

frembringe føden fra tamdyr og korn, hvilket skabte basis for, at flere
munde kunne mættes. Den uundgåelige konsekvens var, at befolkningstallet fortsatte med at stige svagt. Bosætninger fik mere og mere
karakter af bygder med langhuse. Handel og vareudveksling med
andre bosætninger begyndte i denne periode at tage form. Urdanerne
fra perioden har sat mange eftermæler i form af store stendysser og
jættestuer, som især stammer fra den yngre bondestenalder.
Viden om bedre dyrkningsmetoder og kultivering af kvæg- og
svinebrug menes at være kommet hertil via en langsom, men beskeden indvandring fra de nordlige og midttyske områder.
Da den ældre bronzealder indtrådte omkring år 1.700 f. Kr., var
menneskene i Danmark for alvor blevet bønder: De tæmmede dyrearter udnyttedes mere effektivt, kvæget blev malket og markerne
pløjet med plove og vogne trukket af trækdyr. Fårets uld blev i
modsætning til tidligere udnyttet i beklædningsøjemed.

til nutid i immigrationsmæssigt og demografisk lys

skaber til agerbrug og husdyrhold samt bedre jagtvåben og værktøjer
i alle henseender.
Den spæde start på dansk håndværk tog sin begyndelse, da

teknologien med omsmeltning af bronzen blev lært. Bronzestøberne
har rådet over en avanceret knowhow ved bearbejdningen af
bronzen, idet bronze først smelter ved omkring 1000 grader. Den
nordiske dekorationskunst nåede et hø1t stade med spiralmønstre og
geometriske motiver, og i mange landsbyer var der støberiværksteder, hvor håndværksmestrene arbej dede.
Bronzealderfolkene i Norden havde havgående skibe, og de havde
handelsmæssig kontakt med hinanden fra Sydnorge, den svenske
Kattegatskyst, Jylland, Øeme til den tyske Østersøkyst. De fund, der
cr gjort af reltgrøs og symbolagtig karakter, har fælles præg fra
Jylland til Sydsverige, hvilket vidner om en fælles kultur. Ved
afslutningen af den yngre bronzealder omkring år 500 f. Kr. var
befolkningen vokset til maksimalt 200.000 1).

Opbrudstid og samlingsbestræbelser
Ved jernalderens begyndelse (keltisk jernalder 500 f. Kr. til Kristi
t'ødsel) var det danske landskabs karakter for alvor ved at blive
aendret af mennesket. Skoven var blevet mere og mere trængt tilbage,

De første kontakter

Indtil

bronzealderens komme havde der ikke været noget
handelssamkvem med folk fra Syd- og Mellemeuropa, men derpå
ændrede tidens behov for det nye metal bronzen. Det nye metal fortrængte den ellers højtudviklede stenteknologi. De kobbersager, som
er fundet i Danmark fra den sidste del af bondestenalderen (2.8001.700 f. Kr.), må formodes at være havnet i Danmark ad snørklede
kanaler og have skiftet hænder adskillige gange. Malmlejerne lå i
Harzen, Erzgebirge og i området omkring floderne Saale og Unstrutt
i Mellemtyskland.
Bronzen derimod stammede primært fra Ungarn og Transsylvanien, og med tyske handelsfolk endte den i stigende grad i de danske
bygder, hvor de tyske købmænd byttede deres metal til rav, uld og
bivoks. Alle profiterede af handlen, om end der ikke er noget' der
tyder på, at der var tale om organiseret langdistancehandel. De
handelsfolk, der kom, lavede imidlertid gode forretninger, og de
fastboende bønder i Danmark fik gennem bronzen forbedrede redSide 10

og det åbne kulturlandskab var ved at opstå. I de kommende århundreder blev bronzen langsomt erstattet af jernet som redskabsmateriale, idet man i Sydskandinavien havde opnået viden til at fremstille
.iern udvundet af myremalm, som dannes naturligt på sure og fugtige
steder som moser og enge.

Processen til fremstilling af jern har jernaldermennesket
utvivlsomt tilegnet sig via kontakter med mennesker fra Centralcuropa. En åben lerbygget ovn blev forvarmet med brænde, hvorefter
trækul og malm blev hældt lagvis på fra ovnens åbne top. Malmen
rcduceredes til metallisk jern, som efter udtagelsen bearbejdedes ved
hamring for at {erne slaggen. Herefter 1å råjernet klar til forarbejdning af for eksempel redskaber og våben.

De nye jernredskaber bevirkede, at det blev nemmere at gøre
indhug i de sidste tætte skovområder. Det var også nødvendigt, da
bcfblkningen fortsatte med at vokse både i den keltiske jernalder (0400 e. Kr.) og i den germanske jernalder (400-750),, hvor befolkningcn i Danmark i periodens sidste del skønnes at være vokset til et
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sted mellem 450.000 og 500.000 2), skønt en byldepest fra
Sydeuropa i den germanske jernalder forårsagede en midlertidig

og historieslcriver. Følgende

stagnation

Beda beskriver en flåde anført af de jyske brødre Hengist og
Horsa, der i 449 e. Kr. gjorde landgang i Kent, Isle of Wight og dele
af Hampshire, hvor de med deres folk, slog sig ned. En forbindelse
med de to høvdinges jyske områder formodes at være optaget de
følgende år. Allerede i jernalderen kunne man i Sydskandinavien
konstruere plankebyggede skibe med plads trl 24 mand, som var
bygget til flere dages sejlads på åbent hav.
Af andre kilder fra denne periode kan nævnes den frankiske
historieskriver Gregor af Tours (538-594), som beretter om danernes
plyndringstogt til Nederlandene og Nordfrankrig omkring år 515, og
i det engelske Bjowulf-kvad (først i 700-årene) skildres danerne som
et mægtigt folk, der herskede over et vidtstrakt rige. I 700-årene
optræder navnet daner flere gange i udenlandske kilder, blandt andet
i den angelsaksiske missionær Willibrords skrifter (frisernes apostel),
og det latinske landenavn Dania dukker for første gang op som
betegnelse for det danske område. Willibrord var omkring år 710 i
Danmark, hvor han forgæves forsøgte at omvende en lokal hersker

i folketallet. Befolkningsvæksten har altså i gennemsnit
ligget på ca. 0,070 årligt fra den sidste del af bronzealderen til
jernalderens afslutning omkring år 750.

Indflydelsen fra Centraleuropa var igennem hele jernalderen
svagt stigende, hvilket skyldtes, at de germanske og keltiske stammer

var begyndt at samle sig og skabe

statsdannelser.

I

Danmark

mærkedes dog kun svagt, at den romerske rigsgrænse langs Rhinen
og Donau kort efter vor tidsregnings begyndelse skilte den såkaldte
civiliserede verden fra barbarerne.
Landsbysamfundene udviklede sig roligt, alt imens deres antal var
stærkt stigende samtidig med, at der overalt blev inddraget stadig

mere land til dyrkning. En social lagdeling fandt også sted, hvor
høvdinge samlede flere små landsbysamfund til stØrre, naturlige,
geografiske enheder. I slutningen af den keltiske jernalder synes der
at finde en magtkoncentration sted, som fortsatte helt frem til vikingetiden. De mindre høvdingedømmer blev så at sige mere eller
mindre frivilligt opslugt af deres større og stærkere naboer.
Den romerske militære ekspansion, som i tiden kort efter Kristi
fødsel kortvarigt stødte helt frem til Elben, medførte, at de gerrnanske stammer, herunder danerne, som første gang nævnes i litterære
kilder i 500-tallet, organiserede og disciplinerede deres krigsførelse
efter mere eller mindre romersk forbillede.
Gravfund fra den romerske jernalder viser kostbare guldsmykker,
guldmønter, ædelmetaller, sølvdrikkebægre, glas, smukt ornamenterede våben, perler og sjældne tekstiler. Hvordan kostbarhederne helt
nølagtigt nåede frem til Danmark, er stadig et åbent spørgsmåI, men
det er ikke utænkeligt, at der har været mere eller mindre faste
handelsforbindelser til romerrigets nordlige provinser. De første
runeindskrifter fra omkring 200 e. Kr. kan muligvis også være opståede under påvirkning fra det latinske alfabet.
De første kilder, som beskriver de nordgermanske stammer, som
udgik fra Jylland, Fyn, Sjælland og Skåne, er Prokopios (6. årh.)
græsk-byzantinsk historiker, Jordanes (6. årh.) østgotisk
historieskriver og Hieronimus (ca. 347- ca. 420) oldkirkelig teolog
og skribent fra Dalmatien samt Beda (673-735) angelsaksisk teolog
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stammer nævnes: heruler, teutoner,

danere, jyder (Jutes), cimbrere og anglere.

ved navn Ongendus til kristendommen.
Karl den Stores (frankerkonge og tysk-romersk kejser 800-814)
ekspansion mod nord bevirkede tilsyneladende, at danerne samledes
om en konge for at tmødegå truslen fra syd, og det skete bl.a. ved
udbygning af det tidlige Danevirke (påbegyndt 737 e. Kr.), som
dermed kom til at markere danernes sydgrænse, der gik fra volden i
øst ved Slien til Ejderen i vest. De historiske overleveringer fortæller,
at den danske kong Gotfred (Gudfred) i 808 lod opføre en vold mod

denne vold skulle strække sig "fra
Det
er
det første konkrete tegn på tidlig
Østersalt til Vesterhav".
dansk kongemagt, selv om andre kongenavne er nævnt før Gotfred i
kvad og sagn. - Det er først i vikingetiden, at Danmarks navn første
gang gengives i en udenlandsk kilde. Det er i den angelsaksiske oversættelse fra 890 e. Kr. af den kristne forfatter Orosius' verdenshistorie. Heri skives landets navn Denemearc.
De store folkevandringers tid i Europa (ca. 375 tl ca. 600 e. Kr.),
som ændrede Europas landkort i mange hundrede år, synes at være
gået uden om Danmark. Der er ingen tegn på, at de folkestammer
(hunner, gotere, svebere, vandalere, burgundere, alemannere,

Karl den Stores hær, og at
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frankere og longobardere), som i disse år med deres vandringer og
krigstogter vendte op og ned på Europakortet, har nået Danmarks
grænser, endsige slået sig ned på dansk jord.
Så da den germanske jernalder omkring 750 e. Kr. bliver til vikingetiden, hvor Danmarks befolkning menes at have ligget på maksimalt 500.000, har der så at sige ikke fundet anden indvandring sted
end fra få hundrede medlemmer af germanske stammer fra det nordlige Tyskland.
Imidlertid siger sagnet ifølge Jordanes, som dog sad langt væk fra
begivenhederne og skrev et sted i det Byzantinske Rige, at "danerne
er udgået af sveernes (svenskernes) rod" og skal have fordrevet de
fastboende herulere fra deres hjemegn og/eller have blandet sig op
med dem. Dette skulle være sket i 200-årene. Mellem år 510 og 520
skulle en del af de fordrevne herulere være vendt tilbage og igen
have slået sig ned i Danmark.
Det er og bliver imidlertid gisninger, idet Jordanes' oplysninger
hviler på et spinkelt grundlag, men i årene fra ca.200 e. Kr. til omkring 550 menes flere beslægtede befolkningsgrupper i Danmark dog
at have været på krigsfod med hinanden, hvilket flere krigsofferfund
fra perioden tyder på. Moderne arkæologer anser dog de nordiske
forhistoriske befolkninger for at have været relativt lukkede 3). Den
stedfundne befolkningstilvækst er altså sket ved egen "produktion",
sonr helt frem til sidst i 1700-tallet var præget af både høj dødelighed
oghøj fertilitet.
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Hedeby tyder på, at der allerede i begyndelsen af 700-årene må have
været en eller anden organiserende centralmagt af betydelig styrke, i

hvert tilfælde i Jylland. Selv om der ikke eksisterer en kilde, som
med sikkerhed kan fastslå en konge for hele riget, så er det
overvejende sandsynligt, at der allerede før år 800 har eksisteret en
slags centralmagt, som har haft kontrol over riget.
I 800-årene har frankiske og tyske skrivere beskrevet
grænsestridigheder med danerne, og der omtales nogle konger,
blandt dem Gotfred (ca. fu 800) og de næsten samtidige (813)
samkonger, Harald og Reginfred, som også kontrollerede dele af
Sydnorge. Kongerne Horik den ,tEldre og Horik den Yngre, som
omkring år 850 tillod den kristne missionær Ansgar (missionsvirke i
Danmark i perioden 826-865) at bygge to kirker i Danmark, nævnes
også, men det er først kort før år 950, hvor den kontinuerlige
kongerække begynder med Gorm den Gamle og Harald Blåtand, at
historikerne med sikkerhed kan fastslå en samlende kongemagt for
hele riget.
Med budskabet på den store runesten i Jelling lod Harald Blåtand
danerne forstå, at han var rigets konge, og at han havde gjort dem
kristne (ca. år 968). På den lille Jellingesten fra omkring 935 er
Danmarks navn første gang nævnt inden for rigets grænser. I Harald
Blåtands lange regentperiode (afsættelse af sønnen Svend Tveskæg
omkring år 987) konsolideredes kongemagten. Riget blev udvidet
med herredømmet over Norge, mens grænsekampene fortsatte mod
det tysk-romerske rige.

Samling og ekspansion
Først efter år 800 begyndte udenlandske kilder så småt at interessere
sig for Danmark. Det har ikke med sikkerhed kunnet fastslås, om
Danmark på dette tidspunkt havde en central kongemagt, eller om
landet stadig var opdelt i større eller mindre høvdingedømmer.
Sikkert er det imidlertid, at Danmark har navn efter stammen, danerne, som egentlig betyder.fladlandsbeboere, mens -mark på fællesgermansk har betydningen enten åbent land, gr(Enseområde eller
agerjord' altså danernes/fladlandsbeboernes gr(pnseområde/agerjord.
Store bygningsværker som f. eks Danevirkevolden (737) og
Kanhavekanalen på Samsø (126) samt anlæggelse af en større
markedsplads i Ribe omkring år 100 og ca. 50 år senere handelsbyen
Side l4

Et tabt slag 974 ved Dannevirke til en tysk-romersk hær var
givetvis årsagen til, at Kong Harald lod fire store ringborge opføre.
Disse ringborge var fuldstændig ens i deres geometriske grundprincipper, og deres funktion har givetvis været en militær stabilisering
af riget under indtryk af en truende ydre {ende.
Med kongedømmets etablering blev en oversøisk ekspansion
indledt, som havde sin grund i flere faktorer, dels rygter om rigdom i
form af guld og sølv, som næredes af hjemtaget plyndringsgods, dels
almen eventyrlyst samt en voksende befolkning, hvis vækst i
vikingetiden (750-1050) begunstigedes af et mildt klima og forholdsvist stabile interne politiske forhold, som muliggforde et øget handelssamkvem både mod syd, øst og vest. Da vikingetiden i midten af
1000-årene glidende gik over i den tidlige middelalder, er det sandSide l5
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synligt, at antallet af indbyggere i riget var vokset til over 600.000 en naturlig årlig befolkningstilvækst i de omhandlede 300 år på omkring 0,loÅ.
Den krigeriske dansk-norske oversøiske ekspansion ændrede ikke
på, at Danmark fortsat var et landbrugsland, hvor bønderne levede et
roligt og fredeligt liv, selv om der i perioden skete en erhvervsspecialisering. Vikingesamfundet var dog hovedsageligt delt op i tre
grupper: krigeroverklassen, de frie bønner og trællene, hvoraf en del
må formodes at have været enten købte trælle eller hjemtagne krigsfanger fra oversøiske togter.
En fremragende skibsbygningsteknik, som frembragte store
sødygtige egetræssejlskibe på op til 35 meter i længden og 5-6 meter
i bredden med en bemanding på op til 70 mand, lagde i vikingetiden
grunden til, at Danmark blev en stor europæisk søfaitsnation og
regional stormagt, hvilket riget forblev, lige indtil englænderne
ødelagde flåden

i

1807.

Nordboerne var dygtige søfarere. Den oversøiske ekspansion
omfattede ikke kun et militært engagement i Irland og England, hvor
store hærstyrker var stationerede i anden halvdel af 800-årene, men
også en kolonisering af ubeboede områder som Grønland (985), Island (870) og Færøerne, hvor klimaet i disse hr var betydeligt lunere
end i dag. Opdagelsen af Amerika (ca. år 1000) ved New Foundland
(Vinland), som dog var en tilfældighed, da Leif den Lykkeliges skibe
blev slået ud af kurs under en sejlads fra Norge til Grønland, vidner
også om, at vikingerne var uforfærdede opdagere og eventyrere.
Af andre områder, som erobredes af de danske vikinger, kan nævnes Normandiet, hvor vikingehøvdingen Rollo i 9l l anlagde et hertugdømme, som hans sØnner efterfølgende udbyggede med hovedsæde i Rouen. Rollos mest berømte efterkommer var Vilhelm l.
Erobreren, som ved slaget ved Hastings i 1066 vandt Englands trone.
Med Svend Tveskægs overtagelse af kongetronen tog togterne til

England igen til, men ikke som det ofte tidligere havde været
tilfældet som rene plyndringstogter, men derimod med merkantile og
imperialistiske bagtanker. I år 1013 erobredes England under ham,
og da han døde året efter, efterfulgtes han af sønnen Harald, der dog
kun sad få år som konge. Da Haralds broder Knud 1. (den Store) i
1018 blev konge af Danmark, havde han allerede været konge af
England i to år, og da han i 1028 tillige blev udnævnt til konge af
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Norge, herskede han indtil sin død i 1035 over et stort
usammenhængende rige, som uvægerligt under svagere regenter
måtte gå i opløsning, hvilket det også hurtigt gjorde.
Ved vikingetidens afslutning var de skandinaviske samfund vidt
fbrskellige fra dem, hvorfra bander drog på plyndringstogt sidst i
70O-tallet. Landene var blevet kristnede og havde fået en samlende
central kongemagt. Samhandlen med udlandet var blevet forøget
betydeligt, hvilket sammen med sdålent gods havde øget velstanden
og købekraften og dermed stimuleret vareudbuddet. Den danske
nøntpræening, som begyndte i 975, gav yderligere handlen
liemdrift.
Soldaterne til den militære ekspansion blev skaffet fra
landsbyerne i det danske land, hvis indbyggertal efter datidens
lilrhold voksede kraftigt. Der er ikke noget, der tyder på hvervede
soldater fra andre lande i de danske vikingehære.
Ved indgangen til middelalderen midt i 1000-årene er der heller
ingen tegn på - trods en voksende samhandel med fremmede folkeslag - at nabofolk har slået sig ned i Danmark. Men i indflydelsesrige
larnilier kan giftermål hist og pist med rige nordtyske købmandscller adelslægter bestemt ikke udelukkes at have fundet sted.
Konsolidering og ulvetider
Kilderne omkring nationens folketal er helt frem til midten af 1700arene baseret på udregninger, som demografer i samarbejde med
lristorikere har foretaget. Derimod kendes de første sikre kilder, som
nævner den beskedne indvandring, som Danmark igennem middelalderen fik fra de nordtyske områder, om end der ikke findes nøjagtige angivelser over indvandringens omfang.
De første bisper, gejstlige og missionærer var i starten tyske, men
rla Knud den Store ikke var begejstret for, at det tysk-romerske
kcjserrige derigennem fik indflydelse på danske forhold, begyndte
Iran at sende engelske bisper og missionærer til Danmark. Forbintlclserne til England blev imidlertid afbrudt, efter at det danske overlrcrredømme over England gik i opløsning i 1042.
I ll00- og 1200-årene kom der flere munkeordener til Danmark,
som byggede klostre og bl.a. ydede socialt arbejde iblandt byernes
lirttige. Hovedparten af disse munke kom fra Tyskland, men enkelte
irr også kommet hertil fra Frankrig og England.
"
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Fra midten af 1000-årene påbegyndtes bygningen af stenkirker af

natursten, og efter år 1150 af teglsten. I løbet af de 200 år, hvor
byggeaktiviteten var stØrst, blev der bygget ca. 2000 sten- og teglri.^t itt er inden for Danmarks nuværende grænser. Der hersker
ingen tvivl om' at ekspertisen til opførelsen af kirkerne, til kirkeudsmykningen og til dels også til kalkmalerierne primært kom fra de
nordlige egne af det tysk-romerske rige, men også en fransk og en
norditaliensk påvirkning kan spores.
Korl efter oprettelsen af bispesædet for hele Norden i Lund i
1103, påbegyndtes bygningen af den smukke domkirke i byen, som
blev indviet i I 145 af Danmarks ærkebiskop Eskild. Den italienske
bygmester, som efter sin død efterfulgtes af en tysk bygmester fta
Mainz, har sat sit præg på arkitekturen. Indretningen er en blanding
af mange stilarter, hvor især lombardisk og byzantinsk er frem-

trædende. Om kirkernes bygnings- og håndværksmestre forblev i
Danmark' ved man ikke noget sikkert, men mest sandsynligt er det,
at de rejste videre til nye opgaver. Sikkert er det imidlertid, at mestre
inden for avanceret håndværk og forfinet kunst op til slutningen af

1700-tallet har været hyppigt inviteret

af hoffet eller adelen til

udførelse af bundne opgaver'
I perioden ll57-1241 oplevede Danmark en ny storhedstid med
overhemedømme over dele af de sydlige og østlige Østersøegne'
Kongemagten og dermed centralmagten styrkedes i disse år ved de
tre siærke konger: Valdemar I den Store og hans to sønner Knud IV
og Valdemar II Sejr. Selv om Estland i l2l9 erobredes helt i tidens
korstogs ånd - det var i slaget ved Lyndanise, at Dannebrog rføIge
,ugn.ifrldt ned fra himmelen - så blev de erobrede territorier dog
tabt igen i den sidite del af Valdemar II Sejrs regentperiode.
Øionomisk var det opgangstider, hvor den centrale forvaltning og
møntvæsenet kom til at fungere, og hvor kongen også trådte frem

som landets lovgiver i Jyske Lov af 1241. Den danske historieskriver, Saxo Grammaticus, hvis Danmarkshistorie Gesta Danorum
er forfattet på velskrevet latin i tiden omkring 1200, var med til at
give datidens og eftertidens danskere national selvforståelse.
Krigene mod venderne, et hedensk slavisk folk, som havde deres
magtcentrum på Østersø-øen Rtigen, var fra dansk side primært et
,nrk. om at bringe deres søtøveri og plyndring i danske kystbyer til
ophør. Krigene rasede fra sidste halvdel af 1000-årene og frem til de
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afgørende slag på Riigen i 115711158. I 1169 tvangskristnede Valdemar den Store venderne og lagde deres område ind under Danmark.
Imidlertid stod venderne på god fod med dele af befolkningen på
Lolland-Falster,, og efter at venderne var blevet kristnede, tyder både
bynavne og en mængde fundet lertøj i vendisk stil på, at en del
vendere har slået sig ned på Lolland og Falster, men også på Møn og
Langeland. Det er usandsynligt, at deres antal har været særligt stort,
idet indvandringen ikke er beskrevet nogetsteds. Assimileringen må
være foregået hurtigt og problemfrit, da vendernes udseende og
kulturmønster ikke adskilte sig synderligt fra de lokale lollikkers og

falstringers.

I 1200-årene skete der en mindre indvandring til det sydlige
Jylland af holstenske bønder, og under Hansaens storhedstid fandt
der også en vis tilvandring sted til købstæderne af hansekøbmænd og
nordtyske håndværkere og mindre handlende. Mange af disse blev
senere en del af det fremvoksende indflydelsesrige borgerskab i
købstæderne.

Den nordtyske indvandring anses for at have været af ret
begrænset omfang, men derimod fik den stor betydning kulturelt og

især sprogligt, idet mange gamle danske ord i middelalderen blev
fortrængt af plattyske og højtyske. Sprogforskere er enige om, at det
danske sprog i middelalderen blev meget mere bøjehgt, smidigt og
levende i en helt anden grad, end det havde været tidligere, hvilket
skyldtes de nordtyske og plattyske dialekters påvirkning, som også
skabte nye begreber og sprogformer.

Sproggrænsen i Sydslesvig mellem dansk på den ene side og
plattysk og højtysk på den anden skilte t, øvrtgt fra udgangen af
højmiddelalderen til begyndelsen af 1800-tallet, hvor tysk igen
trængte dansk nordpå, ved en linie fra Husum til Slesvig og Slien.
Igennem middelalderen fandt der også en beskeden indvandring
af frisiske bønder sted til Sønderjyllands vestkyst, hvilket bl.a.
frisiske ord, som blev optaget i dansk sprogbrug, vidner om. Om
denne indvandring vides meget lidt,, hvilket må tages som bevis for,
at den må være foregået over en lang årrække og i et langsomt
tempo. - Befolkningen i Danmark var omkring 1250 vokset til over
750.000 4),hvrlket svarede til en årlig befolkningstilvækst på de 200
år fra vikingetidens afslutning på omkring 0,I2%.
Fra l24l og helt frem til 1340 - med et par undtagelser i perioder
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af Erik Menveds regeringstid (1286-1319) - var der opløsningstendenser at spore i Danmark. Erik Menved benyttede i stor udstrækning tyske riddere og landsknægte i de krige, som bragte riget til
tiggerstaven. Det var egentlig begyndelsen på en enorrn tysk indflydelse på dansk militærvæsen, som holdt sig lige til Struensees fald i
1172. Da de udkæmpede krige var for lånte midler, udløste det en
pantsætning af landet til de holstenske grever og til hanseatiske
købmænd. I årene 1332 til 1340 var riget tilmed uden monark.
Da Valdemar IV Atterdag i 1340 blev konge var opløsningen nær,
men det lykkedes ham på snedig og forbløffende vis at samle riget og
holde kreditorerne på afstand. Omkring 1360 stod kongemagten igen
styrket. Men en tragedie af dimensioner, som hærgede det europæ-

iske kontinent ramte Danmark i 1350 med fuld styrke, "den sorte
død". Pesten drog hærgende igennem alle landsdele og lagde
titusindvis af gårde øde. Det anslås, at Danmark mistede over 40oÅ af
befolkningen, hvilket procentuelt var betydeligt højere end Europa
som helhed, hvor pesten gjorde det af med knap 30% af befolkningerne (ca. 85 mio. til 60 mio. 5)+ 6)).
Befolkningerne var i realiteten værgeløse over for pesten. For
Danmarks vedkommende, hvor pesten vendte tilbage i 1360 og
1368169 - dog med knap så voldsom styrke - skulle det komme til at
tage omtrent 300 fr at genvinde befolkningstabet. Hele Europa derimod genvandt befolkningstabet på ca. 180 år 7).
Da landet igen kom til kræfter efter 1300-tallets kriser, var det
begyndelsen til en lang periode med økonomisk fremgang og højere
levestandard, hvilket flere historikere tillægger det reducerede
folketal. De gårde, som pesten havde lagt øde, blev genopbygget i
højmiddelalderen.

Administrativt blev landets herreder i senmiddelalderen samlet til
større len, hvorunder krongods sorterede, som styredes af en
kongelig udnævnt foged eller lensmand. Skatteopkrævningen på
landet var primært adelens domæne. Centralt styredes landet imidlertid ikke egenrådigt af monarken, men af rigsrådet, hvor kongen
sammen med adelen og de gejstlige udstak de politiske retningslinier.
Stormagt i sin glansperiode
Under Valdemar IV Atterdags datter Margrethes styre fra 1387 til
1412 stabiliseredes kronen yderligere, og da Norge, Sverige og
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Danmark i 1397 indgik i Kalmarunionen, regerede Margrethe
allerede over hele Norden. Sverige frigjorde sig dog i lange perioder
af 140O-tallet fra unionen, indtil den reelt opløstes i 1523. Bruddet
var en logisk følge af Christian II's foranstaltning af det Stockholm-

ske Blodbad i 1520. Unionen med Norge fortsatte imidlertid helt
tiem til 1814.
r 1460 sluttede Christian I i Ribe en overenskomst med det
slesvig-holstenske ridderskab, der gjorde ham til greve af Holsten og
hertug af Slesvig. Til gengæld måtte han love ikke at adskille landene, hvilket skulle bære kimen til et uløseligt problem, som endte med
cle to slesvigske krige 400 år senere. Den tyske indvandring, som i
hele perioden op til tabet af Slesvig og Holsten under 1864-krigen
løbende fandt sted, kom primært fra Holsten, som var en del af det
danske kongerige.

Det danske militærvæsen havde siden højmiddelalderen været
ordnet efter tysk forbillede. Til forsvar af Stockholm slot i vinteren
1501-02 havde dronning Christine, kong Hans' hustru, omkring
I .000 tyske landsknægte, og Christian II's erobring af Sverige i 1520
lirregik også primært med tyske landsknægte suppleret med skotske
og franske lejetropper.

Omkring l5l8 kom de første hollændere til Danmark, og tre år
I l52l flyttede 184 hollændere med Christian II's velsignelse
til Amager. De fik ret omfattende privilegier af kronen, såsom ejentlomsret til jorden omkring St. Magleby og fritagelse for hoveri og
pligtkørsel for kongen. Endvidere fik hollænderne lov til at vælge
cgen ledelse og egne dommere samt ret til fiskeri og fuglefangst.
scnere

llollænderne på det sydlige Amager forsynede gennem flere hundretlc år de københavnske torvemarkeder med landsbrugsvarer, grØnsarcr, fugle og fisk. Midt i 1500-årene var der også en mindre gruppe
lrollandske familier, som slog sig ned på Botø, Hasselø og Sprogø.
l)cnne yderst begrænsede nederlandske immigration var den forste,
sorn ikke udsprang fra et naboland, men derimod fra en genbo, med
lrvcm Danmark altid har haft venskabelige forbindelser.
Fra Martin Luthers lærestol i Wittenberg bredte de reformatoriske
rtlccr sig hurtigt til Danmark, og både tyske og nederlandske lærde
lrjrrlp Hans Tausen og Christian III med at udarbejde en ny
kirkcordinans (1537) og i øvrigt udforme rammerne for den kirkelige
rrvordning i overensstemmelse med Luthers lære. Heri understregeSide
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des det, at riget kun ønskede tilflyttere af luthersk tro at tage varigt
ophold i landet, og denne bestemmelse blev med få undtagelser og
opblødninger taget alvorligt praktisk taget helt op til moderne tid. I

de tilfælde, hvor katolikker, reformerte eller jøder blev bevilget
opholdstilladelse, fordi man skønnede, at de kunne blive en
økonomisk gevinst for landet, blev opholdet gjorl udtrykkeligt
betinget df, at der ikke måtte drives missionsvirksomhed blandt
danskerne.

Med Christian IIIs styrkers sejr i 1536 under Grevens Fejde blev
protestantismen indført som statsreligion i Danmark, og kirken blev
en luthersk fyrstekirke. Kongen benyttede da også sin styrkede
position til at konsolidere kongemagten på bekostning af adelen, som
dog opretholdt sin magtposition i rigsrådet og retten til at indkræve

skatter. 1500-tallet var en periode i Danmarkshistorien, som var
præget af højkonjunktur, som begunstigedes af, at Hansestædernes
magt var blevet brudt og af, at Danmark var Østersøens dominerende
stormagt, hvilket Den Nordiske Syvårskrig (1563-70) ikke ændrede
på. En krig, hvor Frederik II i stor udstrækning, gjorde brug af
hvervede tyske lejetropper, en dy. foranstaltning, som hans fire
efterfølgere også tyede til i deres respektive krigeriske opgør med
den svenske militærmagt.
Christian IV arvede i 1588 ved sin far, Frederik IIs, dødet ambitiøst projekt, som han ligesom faderen søgte en krigerisk løsningpå.,
nemlig at få Sverige underlagt Danmark. Et hovedløst forehavende,
som skulle ende med at gøre jægeren til den jagede. Ved århundredeskiftet i år 1600 stod Danmark på magtens tinde som nation - stabil
og rig og med et herredØmme, der strakte sig fra hertugdømmerne
Slesvig og Holsten i syd, provinserne Skåne, Halland, Blekinge,
Gotland og Øsel i øst samt de nordlige arvelande fra Kalmarunionens
tid: Norge, Island, Færøerne og Grønland. Det var netop under denne
glansperiode, at en ny tysk indvandring tog sin begyndelse, da en hel
del håndværksmestre og deres familier slog sig ned i Danmark.
Det danske samfund var stadig i 1500-årene og helt frem

Christian

Vs reformer i de

sidste årtier

af

til

1600-ta11et et
stændersamfund (klassedelt samfund), der bestod af en privilegeret

adelsstand,

de gejstlige, byernes borgere (primært købmænd,,

embedsmænd og større håndværksmestre) samt en stor uprivilegeret
bondestand, som udgjorde ca. I50Å af befolkningen.
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Også de franske reformerte, huguenotterne, som i stort tal
flygtede ud af Frankrig fra katolsk intolerance og forfølgelse især
efter Bartholomæusnatten i 1572, fandt vej til Danmark, dog kun i
begrænset omfang. Med Nantes-ediktet fra 1598, som garanterede fri
religionsudøvelse og fulde borgerrettigheder, var vejen dog banet for
tilbagevendelse for mange flygtede huguenotter. Ediktet blev imidlertid ophævet af Louis XIV i 1685, hvilket førte til en ny flugtbølge,
som dog gik uden om Danmark, fordi Christian V ikke turde trodse
det lutherske præsteskab, der frygtede følgerne, hvis de franske
reformerte fik fodfæste i Danmark. Derfor skønnes antallet af
indvandrede huguenotter i Danmark højst at have været 500. Langt
hovedparten af huguenotterne slog sig ned i enten Brandenburg,
Nederlandene, Schweiz eller England.
Overlevelseskamp
Først omkring 1650 - dvs. 300 år efter at den sorte død havde hærget
landet - nåede Danmark inklusive Skåne og Blekinge igen op på ca.

800.000 indbyggere B/.Ved tabet af de to landsdele ved Roskildefreden i 1658 faldt indbyggertallet til omkring 600.000 (Norge og
hertug-dømmerne er ikke medtaget i befolkningstallene). Indførelsen
af kirkebØger ved kongelig forordning i 1646 bevirkede, at man fra
anden halvdel af 1600-årene har et sikrere grundlag for at fastsætte
befolkningens størrelse end tidligere, hvor demografer og historikere
i fællesskab på grundlag af en række faktorer og forhold har regnet
sig frem til befolkningstallet.
Lange perioder af 1600-årene var svære for den danske befolkning, ikke kun på grund af svenskekrigene, hvor befolkningen var
udsat for fremmede troppers plyndringer og tabet af alt dansk land
øst for Øresund, men også på grund af ekstremt hårde vintre og fra

omkring 1620 og århundredet ud økonomiske nedgangstider.

Resultatet var et uundgåeligt fald i befolkningstallet, som først begyndte at stige igen efter Skånske Krig (167 5-79).
Først i 1720 nåede befolkningstallet op på ca. 700.000 9). Efter

Sveriges annektering af Skåne og Blekinge i 1658 udvandrede
gradvist hen ved 35.000 fra de svensk besatte områder til primært
København og Sjælland. Disse mennesker er naturligvis inkluderet i
tallet. Man forstår godt, at disse stakkels danskere, som forlod deres
hjemstavn, ikke ønskede at leve under svensk militærdiktatur under
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Karl X Gustav og hans efterfølger Karl XI.
Omkring år 1700 var omtrent 25oÅ af Københavns befolkning
danske flygtninge og udvandrere fra først og fremmest Skåne. Folketallet steg (inklusive flygtningene fra Skåne, Halland og Blekinge)
fra 600.000 i 1670 trl 718.000 i 1735, hvilket i det pågældende
tidsrum var en årlig nettotilvækst på 0,280 10).
Det var i stor udstrækning Christian IV, som på Danmarks vegne
gerne ville optræde som medaktør i det spegede storpolitiske spil
under Trediveårskrigen (1618-48), som lagde grunden til katastrofen.
Sejren i Kalmarkrigen (1611-13) havde givet Christian IV selvtillid,
men kongens dilettantiske nederlag i 1626 ved Lutter am Barenberge
i Den Tyske Krig (1625-29) knækkede Danmark militært, og
kongens hovedkulse flugt fra slagmarken markerer afslutning på en
epoke med Danmark som regional stormagt. Den hvervede tyske
kejserlige hær fulgte sejren op ved at besætte Nordtyskland og drage
plyndrende op gennem Jylland. Christian IV havde med sin eventyrpolitik efterladt riget svækket og stort set værgeløst. Danmark slap
dog - trods sin svage militære stilling - nådigt ud af krigen ved
freden i Ltibeck 1629.
Christian IV havde lært ikke at blande sig i militært, men da han i
1643 udenrigspolitisk havde manØvreret Danmark op i en krog, hvor
landet stod uden allierede, udnyttede svenskerne blottelsen ved at
lade den svenske hærfører Torstensson rykke op igennem SlesvigHolsten og besætte Jylland med sin krigsvante hær fra de tyske
slagmarker. Efter tre års udmagrende krig, hvor krigslykken bølgede
frem og tilbage, men hvor svenskerne dog til sidst fik overtaget, blev
der efter fransk-nederlandsk pres indgået en fredsslutning i
Bromsebro, hvor Danmark-Norge måtte aflevere Halland, Gotland,
Osel samt de norske områder Jåmtland og Hårjedalen til Sverige.
Frederik III skulle komme til at betale af på faderens svækkelse af

Danmarks militære position under de to Karl Gustav-krige 1657-58
og 1658-60, som kostede de danske områder øst for Øresund. Karl X
Gustav udnyttede Danmarks svage militære stilling og en ubetænksom krigserklæring fra Frederik III til med sin hær fra Jylland at
marchere over de tilfrosne bælter i februar 1658 og efter et par lette

sejre at diktere Freden i Roskilde, som blev Danmarkshistoriens
smerteligste. Danmark måtte afgive Skåne og Blekinge samt norske
Bohuslån og Tronheim len til Sverige.
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Da Karl X Gustav senere på året besluttede sig for 6n gang for
alle at underlægge sig Danmark, indledtes en nyt storangreb - denne
gang fra øst. Danmarks eksistens som selvstændig nation har aldrig
hverken før eller siden været så truet. Med nederlandsk hjælp
lykkedes det dog at holde svenskerne stangen, og under Københavns
Belejring i vinteren 1659,, hvor Frederik III kæmpede i forreste
række, der hvor kampene var allerhårdest, blev de svenske belejrere
slået og måtte fortrække. Karl X Gustavs død i februar 1660 banede
vejen for en ny fredsaftale, men under fredsforhandlingerne i
København havde ingen stormagt interesse i at bakke op om Frederik
IIIs krav om at fa Skåne og Blekinge tilbage. Freden resulterede kun
i, at Tronheim len kom tilbage til den danske krone.
Krigene havde ikke kun svækket Danmark militært og
økonomisk, også Sverige var hårdt mærket, hvilket de europæiske
stormagter var mægtigt godt tilfredse med. Man gned sig i hænderne
ved hofferne i England, Prøjsen, Nederlandene og Frankrig over at se
to afkræftede nordiske arvefiender, som slikkede sår og vogtede på
hinanden.

Nederlandene og Danmark plejede igennem 1600-tallet - med
enkelte korte undtagels er - nære og venskabelige forbindelser med
hinanden. Nederlandene spillede i disse år rollen som stormagt påt
den europæiske scene, og det interessefællesskab, der bandt de to

lande sammen, udmøntede sig blandt andet

i, at

hollandske

købmænd, skibskonstruktører, skibstømrere, håndværkere i denne
periode var et almindeligt syn i Danmark, for slet ikke at tale om de
mange nederlandske indrullerede i den danske marine, som deltog i
de mange søslag med svenskerne. Hvor mange af disse, der blev i
Danmark, vides ikke, men det samlede antal hollændere, der bosatte
sig i Danmark, har næppe oversteget 1.000.

Starten på den dansk-nederlandske forbindelse kan dateres til
omkring 1560, og den løber praktisk taget hele perioden op til
afslutningen af den sidste svenskekrig. Nederlandske skibsbyggere
blev indkaldt til at lede skibsbygningen på de danske værfter, og
mange hollandske skibstømrere fandt beskæftigelse på værfterne.
Utallige maritime ord og vendinger fra denne periode stammer fra
nederlandske fagudtryk. Lægter, vaterpas, mukkert, kahyt, talje,
harpun, matros, kaper, konvoj, orkan, passat, kup, kaj, ombord,
makker, slange, eller udsagnsord som fire, losse, mØnstre, sakke
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agterud, flænse etc. Også navneord som Kattegat, Skagerrak eller
Blåvandshuk er af hollandsk oprindelse.
Christian IV påskyndede hollændernes praktiske sans og administrative og håndværksmæssige talenter, og selv om de gejstlige søgte
at få kongen til at holde igen med rekrutteringen pga. hollændernes
calvinske tro, blev advarslerne delvist overhørt af Christian IV.
I krisetider rykker et folk tættere sammen, og eksistenskampen
mod svenskerne havde da også styrket den danske identitetsfølelse.
Da adelen var aldeles upopulær i befolkningen, fordi den stod for
skatteopkrævningen og samtidig i stor udstrækning selv var skattefri
på en tidspunkt, hvor landet stod i sin værste krise nogensinde, og
hvor bondestanden måtte bære urimelige byrder, udnyttede Frederik
III situationens gunst ved efter et stændermøde i 1660 at acceptere
borgernes og de gejstliges tilbud om at få arvekongedømme i stedet
for det hidtidige valgkongedømme for derigennem at knække adelens
magt. I 1661 gennemførte kongen praktisk taget et statskup ved at
indføre enevælden, hvilket han nogenlunde ubesværet kunne gØre
pga. sin popularitet i borgerkredse, adelens svage stilling og stændernes uenighed om en ny forfatning.
Under Christian V (1670-99) blev enevælden konsolideret, og
samfundet blev opbygget hierarkisk med kongen i centrum. De
kongelige embedsmænd fik stigende magt, og adelens indflydelse
stækkedes yderligere. Danmark forvandledes fra et nærmest feudalt
samfund til en moderne stat styret af kongen og hans embedsmænd.
Lovgivningen blev standardiseret og alle love samlet i Christian Vs
Danske Lov fra 1683. Ensartede mål og vægtsystemer blev indført,
og der blev gennemført en opmåling og matrikulering af al landbrugsjord bl.a. til brug i beskatningsøjemed.
De to sidste svenskekrige Skånske Krig (1615-79) og Store Nordiske Krig (1709-20) indledtes af Danmark-Norge for at fa Skåne,
Halland og Blekinge tilbage. Selv om Danmark gik sejrrigt ud af
krigene, så var der ingen hjælp at hente ved fredsslutningerne, idet de
europæiske stormagter ingen interesse havde i at ændre på status
quo. Hverken Preussen, Nederlandene, Frankrig eller England
ønskede, at Øresund igen skulle kontrolleres af Danmark, som så
kunne genindføre Øresundstolden på landenes handelsskibe. I bitter
realpolitisk erkendelse heraf tog regeringen spØrgsmålet af den udenrigspolitiske dagsorden. Grænsen gennem Øresund lå fast.
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Genrejsning
Tiden efter freden i 1720 efter Store Nordiske Krig markerede trods
en stor afbetalingsbyrde på udenlandske krigslån og en alvorlig
landbrugskrise trods alt den spæde begyndelse på en lang stabil
fredsperiode,, som først blev afbrudt med Englandskrigene (1807-14).
Omkring 1740 vendte de økonomiske konjunkturer, som siden
Trediveårskrigens udbrud, havde ligget mere eller mindre i dvale, og
fra omkring ll50 satte en europæisk højkonjunktur ind, som
begunstigede Danmark i form af stor efterspørgsel efter landbrugsvarer. Højkonjunkturerne skabte grundlag for den såkaldte
florissante handel, hvor Danmark gennem sin kloge neutralitetspolitik drev indbringende handel gennem sin handelsflåde. Oversøiske varer blev sejlet til København og derfra sluset ud på de europæiske markeder. De europæiske stormagter var optaget af deres indbyrdes krigeriske opgØr, hvilket Danmark udnyttede ved at forsyne
dem med de ønskede varer.
Mens Frederik IV nærmest styrede sit rige som en nøjeregnende
godsejer med overblik over besiddelserne, så begyndte den faktiske
ledelse af landet under Christian VI at glide fra monarken til mini-

strene. Frederik

V overlod den politiske magt til

overhofmarskal
A.G. Moltke, der styrede i god forståelse med ministerierne.
Enevældens krise opstod først, da det stod klart,, at Christian VII
var sindssyg. Den kreds, der styrtede Struensee i 1772, lod behændigt kongen underskrive en lov om en ny institution, gehejmestatsrådet, hvor kongen først kunne træffe beslutninger efter konsultation med sine ministre. Denne ordning fortsatte helt frem til enevældens fald i 1848. Man ønskede, at riget var i hænderne på kyndige og forstandige ministre og ikke blev styret udelukkende efter
monarkers luner og forgodtbefindende. Den unge kronprins Frederiks kup r 1784, hvor den sindssyge konge blev kørt ud på et sidespor
og kronprinsen gjort til de facto-regent, ændrede ikke på det faktum,
at riget blev styret af ministre og konge i fællesskab.
Landbrugsproduktionen voksede trods det urimelige stavnsbånd,
som blev rndført i 1733 og først ophævet i 1788. I takt med at
befolkningstallet steg svagt, undergik landbruget fra omkring ll70
en revolutionerende omstrukturering gennem de store landboreformer. Det middelalderlige jordfællesskab blev ophævet, og hver
enkelt gård fik sine agre samlet i 6n parcel. Mange bondehuse måtte
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rives ned og genopføres på nye lodder. Ca. halvdelen af alle fæste-

bønder købte deres gårde og jorder, hvorved de blev selvejere.
Reformerne og omstruktureringerne, som de fleste godsejere også
bakkede op offi, var nødvendige for at opnå en øget landbrugsproduktion.
Perioden var også præget af oplysningstidens tanker om frihed og
lighed, som var udgået fra de franske samfundsfilosoffer Montesquieu, Voltaire og Rousseau. Borgerskabet var stærkt påvirket af
tidsånden, som stod i fornuftens og humanismens tegn, og en nærmest sværmerisk entusiasme for de nye strømninger opstod hos den
belæste del af borgerskabet.

Men noget spørgsmålstegn ved enevælden blev der dog ikke sat i
Danmark, som via en klog udenrigspolitik gennem en alliance med
Rusland havde sikret sig, at Sverige trods ambitioner om at bemægtige sig Norge forholdt sig i ro. Det var i øvrigt tre tyske udenrigsministre J.S. Schulin (1735-50), J.H.E. Bernstorff (1751-70) og A.P.
Bernstorff (1773-80 og 1782-97), der holdt Danmark ude af de
europæiske krige og dermed skabte fundamentet for en gylden periode i Danmarkshistorien.

Under Frederik V blev censuren administreret lempeligt helt i
tidens ånd, og med få undtagelser holdt det sig århundredet ud. Der
herskede i Danmark efter datidens forhold en ret vidtstrakt
ytringsfrihed. Debatten blomstrede i aviser og tidsskrifter, og selv
kontroversielle emner som religion, enevælde og samfundsstruktur
kunne debatteres. Magthaverne følte først i 1799, at tingene var ved

at komme ud af kontrol, hvorefter ytringsfriheden indskrænkedes
betydeligt. Under Englandskrigene blev censuren endegyldigt
genindført.

Mange tyske gejstlige, købmand, videnskabsmænd, kulturpersonligheder og håndværkere indvandrede i 1700-årene til Danmark.
Omvandrende tyske håndværkssvende kendte man allerede fra 1600tallet i Danmark, men da forholdene i Danmark blev roligere i 1700årene, kom der mange tyske håndværkere primært til København og
Nordsjælland. De tyske lav krævede ophold i tre år i udlandet, før
svenden kunne vende hjem og blive mester. Derfor er det heller ikke
overraskende, at en tredjedel af de københavnske tømrersvende i
1130 således var tyskere. Halvdelen af de ca. 2.000 mennesker, som i
ll42 arbejdede i manufakturfabrikkerne i København og NordsjælSide 28
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til dels nederlændere.
De hidkaldte bygningshåndværkere, arkitekter og mestre inden
for indretning af slotte og herregårde, der i disse år ankom fra
land var udlændinge, primært tyskere og

Nederlandene og Tyskland, var sammen med de tyske håndværkere

af alle afskygninger fra våbensmede over skræddere og tekstiltil mestre inden for glas-, jern- og metalproduktion en
uundværlig del af det danske samfund. Uden dem havde det
producenter

håndværksmæssige leje været betragteligt lavere. De danske lærlinge
og svende lærte af den viden, der kom sydfra, og mange af de regler,

love og skikke, som gjaldt i Tyskland, blev overtaget af de danske
håndværkerlav. Utallige er de tyske fagudtryk og betegnelser for
redskaber, som i tidens løb er blevet optaget i det danske sprog. Hvor
mange af de tyske håndværkere, der blev i Danmark, er umuligt at
sige noget om, men det må formodes, at mestrene til enhver tid er
rejst derhen, hvor en kejser, konge, fyrste eller hertug har været villig
til at betale mest for deres arbejde.
Da Frederik V ønskede at få den jyske Alhede opdyrket lod han

via en agent tyske bønder fra Rhinlandet hverve med løfte om
skattefritagelse, gratis bygninger og redskaber. Fra de to små
ffrstendømmer Pfalz og Hessen-Darmstadt kom der i 1759 29

familier, og i maj 1160 ankom yderligere 400 kolonister. Man kan
forestille sig hvilken skuffelse og forfærdelse synet af Alheden har
udløst iblandt disse fattige mennesker, som selv efter datidens
forhold blev budt de horribleste betingelser. De fleste tog da også
tilbage til Rhinlandet. I1166 var der kun ca. 60 tyske familier tilbage
på heden, som bl.a. ved hårdt arbejde bidrog

til

at opdyrke Alheden

med kartofler, deraf navnet kartoffeltyskere. Kartoffeltyskerne er
imidlertid på mange måder symptomatisk for tilvandringen til
Danmark fra middelalderen til midten af 1960erne, idet den er
foregået individuelt og i små grupper, som forholdsvist hurtigt på
grund af kulturelt og religiøst slægtskab er blevet integrerede i deres
nye fædreland.

Den første folketælling i Danmark fandt sted i

1769.

Centraladministrationen havde i en årrække efterlyst ordentligt statistisk materiale over befolkningen. Resultatet viste, at der var 786.000
indbyggere i Danmark. Imidlertid er tallet for lavt, idet militærfolk
ikke var talt med, og der var heller ikke styr på en mindre tilvandring
fra især de tyske områder. Det har efterfølgende givet anledning til,
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at historikere har diskuteret, hvor meget tallet skulle forøges med.
30.000 menes at være realistisk,, så det reelle befolkningstal var ca.
816.000 11). Folketællingen i 1787 viste 840.000 indbyggere, men
vurderes også jfr. de samme mangler som ved 1169-tæIlingen at
skulle korrigeres opad med ca. 20.000 til ca. 860.000.
I 1801 inddrog rigets statistikere militærfolkene,, og der var blevet
bedre styr på vandringsproblematikken, derfor anses de 926.000 I 2),
som den tredje folketælling kom frem til, som rimelig korrekt. Forløberen for Danmarks Statistik, Det Statistiske Departement, korrigerede dog senere tallet opad med 2.000 til 928.000. De angivne tal er
eksklusive Norge, Island og hertugdømmerne Slesvig og Holsten
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intet tidspunkt problemer med at få hvervet soldater og officerer i
Tyskland. De tyske fyrster syntes velvilligt indstillede, da de sikkert
har fundet det bekvemt at komme af med ledige og urolige elementer, som kunne udgøre en trussel mod deres magtposition.
Under Christian VI talte den hvervede hær omkring 20.000 mand,
hvoraf der skete en løbende afgang, som blev suppleret op med nye
hvervninger. Mange af de tyske lejesoldater blev i Danmark med
deres familie og slog sig efter endt tjeneste igennem ved deres
håndværksuddannelse eller ved handel. Det samme gjaldt for mange
af de ugifte tyske lejesoldater, som ofte giftede sig med danske

kvinder. Mange tyskklingende navne

i

dag stammer fta

denne

13).

periode.

Der var altså sket en vækst i befolkningstallet på 210.000 personer fra 1735 til 1801, hvilket svarer til en årlig befolkningstilvækst
på 0,390Å 14) i de omhandlende 66 tu. Det var især en i forhold til
tidligere lavere dødelighed i de sidste årtier af 1700-ta11et, som
bragte væksttallet op på det højeste niveau nogensinde i forhold til
tidligere. Denne dødelighed skulle de kommende 150 år, ja faktisk
200 år, fortsætte med at falde pga. højere landsbrugsproduktion,
bedre ernæring, bedre sygdomsbekæmpelse, bedre hygiejne samt
markant højere overlevelseschancer for spædbørn under et år. Tidligere havde det været norrnen, at mellem 50 og 55% I5) af alle fødte
døde, inden de selv kom i den fertile alder. I gennemsnit fødte en
kvinde 4,5-5,0 bøm l6).

Frederik Vs og de første af Christian VIIs regeringsår blev
kulminationen på den tyske dominans i regeringen og i
ernbedsværket. Til besættelse af en stor del af de højere poster i
regerings apparatet og administrationen hentede man uddannede
nordtyskere eller holstenere, hvilket uundgåeligt prægede det
offentlige liv. I København var der nærmest tale om en tysk koloni
med lærde, bestående af foruden ovennævnte af præster, læger,
sekretærer, huslærere, teknikere, kunstmalere, håndværkere og

Hæren
Stort set alle de danske monarker, som var ude i krigeriske opgør, fra
Erik Menveds tid op til og med den sindsforvirrede kong Christian

benyttede en kombination af tvangsudskrevne danske
bondesoldater og hvervede tyskfødte soldater. Under Frederik III's
og Christian V's krige mod svenskerne blev hæren moderniseret

VII,

efter prøjsisk og fransk forbillede.

Da en stor del af officerskorpset i sidste halvdel af 1600-årene
blev tysk, blev hæren ikke kun tyskpræget, også kommandosproget
blev tysk. De hvervede tyske lejesoldater og officerer samt deres
familier kom overvejede fra Nord- og Mellemtyskland, fordi skiftevise danske regeringer foretrak lutheranere frem for katolikker, som
dog også var at finde iblandt de hvervede tyske tropper. Der var på
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Mellem 176l og 1767 havde den danske regering en fransk
officer og militærkyndig ved navn Claude Louis de Saint-Germain til
at forestå en reorganisering og modernisering af hæren. Hans skepsis

over for hvervede soldater blev begyndelsen til enden for den stærke
tyske indflydelse på hæren. Den senere militære nyordning kom til at
betyde, at det dansk-norske forsvar kun kom til at omfatte hvervede
og tvangsudskrevne danske og norske mænd. Forordningen om
stavnsbåndets ophævelse i 1788 indeholdt de paragraffer' der fratog
godsejerne udskrivningsretten, som overgik til staten.
Allerede lang tid før tyskeren Johan Friedrich Struensees afsættel-

og efterfølgende henrettelse var der
i borgerkredse en udbredt harme og vrede over den kraftige tyske
indflydelse og den åbenlyse foragt, som Struensee, der også var
se som gehejmekabinetsminister

kongens livlæge, viste for det efter hans mening kulturelt
underudviklede land. At Struensees kærlighedsforhold til dronning
Caroline Mathilde tillige var en offentlig hemmelighed, gjorde ikke
ligefrem borgerskabet mildere stemt over for den tysk-dominerede
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administration.

Regeringen lod efter Struensees fald i en vis udstrækning sin
politik basere på den tysk{endtlige stemning i befolkningen, og i
1772-13 blev kommandosproget i hæren igen dansk, selv om ikke
alle officerer og underofficerer beherskede det. En konsekvens af
tidens nationalsindede politik var følgehg,, at stort set alle officerer
og soldater i hæren og flåden efter år 1800 var danske.
Under den nationale bølge fik regeringens leder, Ove HøeghGuldberg, som virkede ivrigt for at fremme danskheden ved hoffet
og i administrationen, i 1176 gennemført loven om indfødsretten.
Loven hindrede, at udlændinge fremover kunne opnå ansættelse i
statens tjeneste. Udlændinge, der allerede havde embede, kunne dog
fortsætte i det, men den tyske dominans i regering og embedsstand
var brudt. Embedsmænd og ministre var i løbet af 1700-årene og i
udpræget grad i Struensees korte regeringsperiode 1770-72 overvejende besat af det højere borgerskab og af akademisk uddannede
fra det nordlige Tyskland.
De frie tyske håndværkere, mestre og svende var uberørt af loven.
Langsomt, men sikkert, absorberedes det brede tyske befolkningselement i København i løbet af 30-40 år i byens befolkning. I
første halvdel af 1S0O-tallet skiftede de fleste indflydelsesrige tyske

familier sprog for at markere deres danskhed.
Før de nationale strømningers fremkomst først i 1800-ta11et under
Napoleon-krigene og for det danske borgerskabs vedkommende
begyndende allerede i l740erne var en undersåts nationalitet i vid
udstrækning ligegyldig for en fyrste eller konge. Det, der talte, var, at
borgeren arbejdede loyalt for sin regent. Den danske indfødsretslov
af 1776 bryder afgørende med fortidens opfattelse af nationalitetens
og sprogets underordnede betydning for staten.
Jøderne og små randgrupper
Det eneste kulturelt og religiøst fremmedartede befolkningselement,
som Danmark havde indtil midten af 1960erne, var jøderne. I 1622
inviterede Christian IV jøder fra Hamborg og Amsterdam til at tage
ophold i Gliickstadt ved Elben, lidt nordvest for Hamborg, hvilket
regnes for den første jødiske bosættelse i Danmark. Nogle af de
første jøder i Danmark måtte imidlertid forstrække den ødsle konge
med likvider, hvilket utvivlsomt også måtte havde været kongens
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rnotiv til at invitere dem, da både han og Frederik III lagde alskens
hindringer i vejen for fattige jøders adgang til riget. Jødernes antal i
kongeriget forblev derfor i mange år forsvindende lille. Frederik III
udstedte i 165l en forordning, der bestemte, at en jøde kun kunne
opholde sig i riget med en særlig tilladelse, kaldt et lejdebrev, som
kun gav ret til ophold i en bestemt by. I l680erne fik jøderne
kongeligt lejdebrev til Fredericia. Byen var i mange år en slags

rnindre "asylby" ikke kun for jøder, men også for franske og
nederlandske reformerte. Først i 1809 fik jøderne via kongeligt
dekret lov til frit at tage ophold hvor som helst i riget uden
indhentelse af tilladelse.
I1722 fik den første jøde lov til at åbne forretning i København,
og der fandtes på denne tid et dekret om, at kun formuende jøder
kunne tage ophold i kongeriget. Først i 1788 fik jøderne adgang til
håndsværkslaugene. Den regerende kronprins, den senere Frederik
VI, var t øvrigt den jødiske befolkning venligt stemt, og det var også
i hans regentperiode, at jøderne i 1814 fik fuld borgerret i lighed med
alle andre borgere i kongeriget. Dette afstedkom en vis assimilering
rned danskerne i løbet af 18OO-tallet. Skellene mellem danskere og
De ikkelødqa blev i løbet af århundredet mere og mere utydelige.
jøder
foretrak
i
børn i
også
stor
udstrækning
at
sætte
deres
ortodokse
jøder,
giftermål
tidligere
og
mellem
danskere
og
som
kristne skoler,
var utænkeligt, var langt fra sjældent i 1800-tallet.
Omkring år 1800 talte den jødiske menighed i København
omtrent 1.500 personer. I 1834 var de jødiske menigheder over hele
Dannark vokset til lidt over 4.000, men assimileringen med danskerne århundredet ud reducerede antallet af de bekendende jøder. Jøderne gjorde sig i øvrtgt i 1SOO-tallet især gældende inden for bankvæsen, handel, industri, kunst og litteratur.
I l92l var det gamle jødiske samfund på grund af assimileringen
lormindsket til 2.729, men i perioden 1870-1921 ankom der 3.146
russisk-polske jøder på flugt fra zartrdens pogromer, hvoraf langt
hovedparten faldt inden for perioden 1904-17. Mange af de etablerede danske jøder så imidlertid med stor skepsis på denne indvandring, idet de frygtede, at den kunne give sig udslag i antisemitisme,
da de nyankomne russiske jøder i deres sprog - jiddisch eller slavisk og skikke adskilte sig fra de assimilerede danske jøder og den danske
befolkning. I 1922udgtrorde antalletaf jøder i Danmark 5.876.
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lykkedes det for ca. 1.400 tyske jøder at fa ophold i
Danmark, hvoraf en stor del nåede at rejse til Palæstina inden
besættelsen. Af de resterende kom størstedelen sammen med de
danske jøder til Sverige ved redningsaktionen i oktober 1943.
Omkring 7.000 jøder nåede i sikkerhed i Sverige. Af de 464 jøder,
som blev arresteret og sendt til Theresienstadt, var de 101 jødiske
flygtninge fra Tyskland. Ved 2.verdenskrigs udbrud r 1939 udgiorde

I trediverne

jøder med dansk indfødsret knap 7.000. Så samlet facit af den
jødiske indvandring til Danmark fra 1622 til 1939 (317 år), fraregnet
de, der konverterede til den evangelisk-lutherske tro, er en gennemsnitlig tilvækst på 22 pr. år. - Siden 1945 har jødernes antal i Danmark været stort set uændret.
Man kan få indtryk af, hvilke andre mennesker af mere kulørt og
eksotisk art, som siden renæssancen til langt op i 1800-tallet har
fundet vej til Danmark, ved at læse beretninger om omrejsende

skuespiltmpper, musikanter, gøglere og cirkusfolk, der primært
bestod af sydtyskere, bøhmere, franskmænd, hollændere og italienere. Dog valgte et yderst begrænset antal af disse i forvejen få omvandrende artister og kunstnere at slå sig ned i det kolde Danmark.
Sigøjnerne eller tatere, som de tidligere blev kaldt i Danmark, har
i antal udgjort en forsvindende lille mængde, idet deres ophold i
Danmark var ulovliggort af rigets skiftende konger. I en reces (forordning) fra 1536 giver Christian III som den første konge skriftligt
ordre til udvisning af alle taterne i Danmark. Disse omstrejfende
mennesker, som hutlede sig igennem livet ved tuskhandel, tyveri og
betleri, var ikke vellidt af den danske bonde. Disse ulovligt i Danmark indrejste personer stammede fra Ungarn, Tiekkiet, Slovakiet og
Rumænien. Adskillige kongelige dekreter har i tidens løb fulgt Christian III's reces og kundgjort, at alle tatere opholdt sig illegalt i lan-

af 1700-tallet ebber efterretningerne om disse tatere ud, og man hører først om enkelte familiers
genkomst til Jylland omkring 1860. En lov fra 1875 gjorde det imidlertid muligt at udvise disse omstrejfende familier igen. I 1954 var
der kun registreret 6n sigøjner i Danmark, og hun var dansk gift.
Omstrejfende mænd og kvinder, sendt på flugt af krigens
meningsløshed og brutalitet, små sprængte grupper af både danske
soldater og fremmede lejetropper dannede sammen med de i forvejen
det og skulle udvises. Fra midten

udstødte under 1600-tallets krige
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bedste beskub forsøgte at hutle sig igennem. De udgjorde et alvorligt

socialt og samfundsmæssigt problem, idet de var et forstyrrende og
destabiliserende element i en i forvejen svær krisetid for befolkningen og kongen. Da rigets enhed var blevet sikret og situationen i
øvngt stabiliseredes sidst i 1600-årene og først i 1700-årene,
formindskedes problemets omfang betydeligt.
De jyske skøjere (afledt af det nederlandske verbum skooien i betydningen at betle), rakkere (afledt det af det frisiske og nedertyske
verbum rackern i betydningen udføre smudsigt arbejde), natmandsfolk (fattige folk som kørte latriner bort) og kjæltringer (frisisk for
landstryger) er ofte fejlagtigt blevet forvekslet med tatere.
Disse af samfundet udstødte mennesker, der udgjorde samfundets
absolutte bund i 1800-tallet, var danskere, der for størstepartens
vedkommende af forskellige årsager, ofte på grund af laiminalitet,
var faldet ud af samfundet. De kunne gå til hånde med forskelligt
håndværk, men primært ernærede de sig ved tiggeri og småkriminalitet, hvilket bevirkede, at mange af dem måtte tilbringe en stor del af
deres tid i Viborg Tugthus. Deres sprog især navneordene var kun for
indviede, hvorimod deres Øvrtge sprog lignede bondemålet i 1800tallets Midt- og Vestjylland. Som samlet gruppe har disse forhutlede
sjæle næppe på noget tidspunkt udgjort mere end 500 personer.

Nationalromantik, militært nederlag og begyndende industrialisering
Den lange fredsperiode efter afslutningen på Store Nordiske Krig i
1720 blev brudt, da admiral Nelson under Slaget på Reden 2. aprll
1801 nedkæmpede de danske forsvarslinier og under trusler om bombardement af København fra de engelske skibe tvang Danmark ud af
Det Væbnede Neutralitetsforbund, som havde sikret den indbringende danske handel på verdenshavene under det fransk-engelske opgØr.
I realiteten drev Slaget på Reden den danske regering endnu mere
over i arrnene på Napoleon. Som følge heraf angreb englænderne på

ny i 1807. Englænderne ønskede at forhindre, at franskmændene fik
kontrol over den danske flåde og dermed blev i stand til at afbryde
Englands vitale Østersøhandel. Englænderne gik i land i Nordsjælland og terrorbombede København først i september 1807. Bombardementet anrettede store skader på byen, som hurtigt overgav sig.
Englænderne tog herefter den danske flåde med sig. Den danske
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regering så herefter ingen anden mulighed end at slutte alliance med

Napoleon og gå ind

i

krigen på Frankrigs side. Ydmygelsen og

nederlaget markerede også afslutningen på en 70 år lang periode med
fremgang og velstand. Centrum for den oversøiske handel med
Nordeuropa forskubbede sig til Hamborg med Danmarks aktive
indtræden i krigen.

Da freden skulle sluttes i Kiel krævede Sverige, at Danmark

afstod Norge til den svenske krone. Nordmændene anerkendte dog
ikke Kieler-freden og oprettede en uafhængig stat med vedtagelsen

af Eidsvoll-forfatningen 17. maj 1814, men nordmændene måtte dog

nødtvunget acceptere at indgå i en union med Sverige med den
svenske konge som statsoverhoved. En ordning der løb helt til 1905,
hvor Norge blev et selvstændigt monarki.

For tabet af Norge fik Danmark som en lille kompensation
Svensk Pommern og Riigen, som dog med Preussen året efter på
Wiener-konferencen blev byttet væk til hertugdømmet Lauenburg.
Danmark var blevet reduceret til en småstat, hvis rolle i europæisk
storpolitik var udspillet. Frederik VI havde spillet på den forkerte
hest, og riget måtte betale prisen. Staten bestod nu kun af de tre hertugdømmer: Slesvig, Holsten, Lauenborg samt de tre nordatlantiske
områder Færøerne, Island og Grønland. Ydmygelsen med statsbankerotten i 181 3 var en logisk følge af krigens omkostninger.
Tiden efter Napoleonskrigene var præget af økonomisk stagnation
og britisk indførselstold på dansk korn. Først i l830erne oplevede
landbruget en fremgang, som også havde afsmittende virkning på byerhvervene. Fremgangen fortsatte i 1840erne, hvor Storbritannien
blev dansk landbrugs hovedmarked. Politisk blev censuren lidt efter
lidt lempet, og der blev tndført begrænset lokalt selvstyre. - Analfabetismen var udryddet omkring år 1850 bl.a. på grund af Skoleloven

af 1814, hvor almindelig skolegangvar blevet indført.
Der blev knyttet store forhåbninger til Christian VIII ved dennes
tronbestigelse i 1839 både fra bondebevægelsen, byernes erhvervsdrivende og akademikerne, men ligesom faderen afviste han indskrænkninger i enevælden, skønt han i 1814 havde givet nordmændene datidens mest demokratiske forfatning. Kongen forberedte imidlertid endnu før sin død i 1848 retningslinierne for en fri forfatning.
Men det skulle blive Frederik VII, den sidste i den oldenborgske
kongeslægt, der 5.

juni

1849 underskrev Danmarks første Grundlov
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udarbejdet af Den Grundlovgivende Rigsforsamling. Den almindelige valgret for alle "uberygtede mænd over 30 år" var blevet indført
for det ene af de to kamre Folketinget. TlI andetkammeret Landstinget var der stadig valgbarhedsbegrænsninger. Blandt den første

Grundlovs fædre taltes tre efterkommere

af tyske indvandrere,

nemlig D.G. Monrad, Orla Lehmann og A. F. Tscherning.

Selv om det nyvalgte Folketing i de følgende år vedtog de
reformer, som lagde fundamentet til, at landet kunne udvikle sig
økonomisk, erhvervsmæssigt og administrativt, så var det det uløste
slesvigske spørgsmåI, som stod øverst på dagsordenen.
I perioden fra l8l5 op til krigen i 1864 udgjorde den tysktalende

befolkning i Sydslesvig, Holsten og Lauenborg en tredjedel af den
samlede befolkning i helstaten. Situationen havde været uholdbar i
adskillige år, idet Lauenborg og Holsten deltog i det Tyske Forbund
og var fuldstændigt tyske - kulturelt og sprogligt - mens Slesvig var
nationalt og sproglig delt.
Da den danske konge og flertallet af politikerne ønskede helstaten
opretholdt, måtte det komme til et opgør med Holsten og Lauenborg,
som ønskede at knytte Slesvig til sig og dermed til det Tyske
Forbund. En fri fællesforfatning for hertugdømmerne og løsrivelse
fra den danske krone var det holstenske borgerskabs og godsejeres
krav.

Under Treårskrigen fik slesvig-holstenerne hjælp fra den preussiske hær, som først blev trukket tilbage efter russisk pres. Selv om
Preussen på det Tyske Forbunds vegne sluttede fred i juli 1850,
hvilket russerne nærmest pressede dem til, fortsatte slesvig-holstenerne kampen, men måtte opgive ved nytår 1851. Helstaten levede
videre med større autonomi for hertugdømmerne, men det var kun et
spørgsmål om tid, inden den indbyggede nationale konflikt igen ville
bryde ud, eftersom danskerne af de tysktalende slesvig-holstenere i
stigende grad blev anset for at være en besættelsesmagt.
Der opstod sidst i 1850erne en dansk erkendelse af, at Holsten og
Lauenborg måtte udskilles af riget, mens Slesvig og Danmark skulle

have en fællesforfatning. En sådan forfatning blev vedtaget i
november 1863. To dage senere døde den folkekære Frederik VII,

hvorefter Christian IX underskrev Novemberforfatningen, hvilket
blev opfattet som en klar provokation over for Preussen og det Tyske
Forbund, som opfattede Slesvig som overvejede tyskdomineret.
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Uden nogen militær opbakning fra Sverige og Norge, som man
fra dansk side havde håbet på, var krigen tabt på forhånd. Der var
ikke noget at stille op over for den østrigske og preussiske militærmagt, som gjorde arbejdet for slesvig-holstenerne. Ved freden i Wien
1864 måtte Danmark afstå de tre hurtigdømmer. En 250 år lang
rutschetur fra Nordeuropas stærkeste økonomiske og militære magt

til et i

stormagternes øjne ubetydeligt
afslutning.

lille land havde fundet

sin

Der var dermed også sat et endegyldigt punktum for det tyske
islæt på det danske samfund,, Som gennem en moderat, men konstant
indvandring fra hertugdømmerne og Nordtyskland siden middelalderen, havde sat sit præg på dansk kultur, sprog, politik, forvaltning,
militær, handel og håndværk.
Omkring 1875 begyndte kornpriserne år for år at falde, hvorfor
produktionen i landbruget blev omlagt til primært animalsk landbrug.
Efter omlægningen boomede eksporten til Storbritannien af animalske landbrugsprodukter, såsom smØr, kød, flæsk og æg. Dette eksporteventyr varede helt frem til l. verdenskrig. Landbrugsproduktionen steg kraftigt i disse år, og af den samlede danske eksport var
mellem 85 -90% landsbrugsvarer.
Både større og mindre landbrug organiserede sig i andels-bevægelsen i form af andelsmejerier og andelsslagterier, hvilket styrkede
bøndernes stilling og selvbevidsthed. I sidste halvdel af 1SO0-tallet
udvikledes der også en bred folkelig bevægelse, som via friskoler og
grundtvigianske højskoler og ved dannelse af valg- og frimenigheder
fik stor betydning for landbefolkningens kultur og kundskabsniveau.
Også byudviklingen tog fart i denne periode. Landbefolkningens

befolkningstallet faldt fra midten til slutningen af
århundredet fra 80% ttl 60%. Byerhvervene udviklede sig især inden
for håndværk, servicefag og mindre industri. Industrialiseringen tog
sin spæde begyndelse i Københavnsområdet og i de større provinsby-

andel

af

i

l870erne, hvor en socialistisk arbejderbevægelse så dagens lys.
Politisk prægedes perioden af modsætningen mellem det nationalkonservative parti, Højre, og bondebevægelsens parti, Det Forenede
Venstre, som dannede flertallet i Folketinget fra 1872. Imidlertid
havde en ny Grundlov i 1866 afløst Novemberforfatningen af 1863.
1866-Grundloven var et klart demokratisk tilbageskridt, og da
kongen iføIge Grundloven frit kunne vælge sine ministre, uagtet at
er
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disse måtte have parlamentariske flertal mod rig, opstod der en
parlamentarisk uholdbar situation fra 1872 til 1894. I 1894 forligedes
de moderate kræfter i Højre og Venstre, hvilket varede indtil
systemskiftet i 1901,, hvor Christian IX accepterede en Venstre-mand
som konseilspræsident.

Fra industrialiseringens gennembrud i Danmark frem til 1930
fandt en stor regulær indvandring af svenske faglærte og ufaglærte
arbejdere sted. Svenske arbejdere tog del i bygge- og anlægsarbejder,
såsom boligkvarterer i København, fabriksanlæg, havne- og
jernbaneanlæg, kystsikringsarbejder etc. Teglværker, stenhuggerier,
smedeværksteder, støberier, maskinværksteder, væverier, glasvarefabrikker og skibsværfter benyttede sig i tiden op til l. verdenskrig i
vid udstrækning af svensk arbejdskraft, og afhængig af branche i et
vist omfang også af tysk. Eksperler har regnet sig frem til, at den
svenske indvandring i perioden androg ca. 50.000.
Den indvandrede svenske arbejdskraft kom altovervejende fra det
sydlige Sverige - de faglærte fra de skånske byer og de ufaglærte fra
de skånske landdistrikter. De svenske indvandrere var unge, og der
var lidt flere kvinder end mænd. Kvinderne. der stort set alle var
ufaglærte, arbejdede primært i København og på Sjælland som
tyende,, mens de kvindelige sæsonarbejdere arbejdede i sommerhalvåret på bondegårde.

Indtil l9l4

havde imidlertid kun omkring 5.700 I7) svenskere
opnået dansk indfødsret, som indtil århundredeskiftet havde været
særdeles restriktiv. Assimileringen gik hurligt for dem, der ikke
rejste tilbage til Sverige, som følge af indgåede ægteskaber med især
danske mænd og den store overensstemmelse i sprog og kultur.
Under den danske industrialiserings første årtier fandt der også
en mindre indvandring sted af tyske industri- og anlægsarbejdere.

Omfanget var dog langt mindre end den tilsvarende svenske
tilvandring i samme periode. I glasindustrien, på bogtrykkerier og
teglværker samt i slagterfaget fandt de tyske faglærte arbejdere og
svende primærl beskæftigelse. Ved oprettelsen af de første danske
fagforeninger spillede tyske fagforeningsfolk også en stor rolle,
eftersom organiseringen af arbejdere i fagforeninger var begyndt ca.
l0 år tidligere i Tyskland end i Danmark.
Da befolkningstallet i Danmark eksklusive hertugdømmerne i
I 8l I nåede op på I million, havde den årlige procentuelle befolkSide 39
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ningsvækst i 1700ta11et i gennemsnit ligget på omkring knap 0,4o/o
I8), men eftersom dødeligheden sidst i 1700-årene begyndte at falde
svagt, bevirkede det, at befolkningstilvæksten i Iøbet af 1800-tallet

steg kraftigt, idet fertiliteten forblev høj

- omkring 4,5 børn pr.

kvinde.
Da befolkningens levevilkår igennem 1SOO-tallet steg jævnt grundet bedre ernæring og hygiejne samt større viden om sygdomsbekæmpelse, afstedkom det sammen med en betydeligt lavere børnedødelighed, at den danske befolkning voksede med de indtil dahøjeste vækstrater nogen sinde nemlig fra928.000 i l80l til 2.432.000 i
år 1900. Det svarede til en årlig gennemsnitlig befolkningstilvækst
på 0,980Å i perioder, og det vel at mærke, selv om der i tidsrummet
fra 1860 til 1. verdenskrig skete en nettoemigration til især USA på
ca. 250.000 19) mennesker, hvilket dog sammenlignet med Sverige
var en procentuelt betydeligt mindre emigration.
Det tog 36 ån fra 1882 til 191 8 at gå fra 2 til 3 millioner danskere,
hvilket var en gennemsnitlig årlig befolkningstilvækst på I ,14 o/o - i
lighed med perioden 1918-1944 (3 til 4 mio.), Danmarkshistoriens
højeste nogensinde. Væksten var båret både af den stigende gennemsnitslevealder og af den høje fertilitet. Danske kvinders fertilitet fra
1840erne til 1900 faldt kun fra 4,4 trl 4,1 børn. Herefter begyndte
fertiliteten at falde jævnt til omkring 3,0 lige efter 1. verdensk'rig 20).
- I l840erne kunne en nyfødt pige i gennemsnit kun forvente at leve i
45 åtr, i 1905 var dette tal øget til 56 år, mens tallene for 1955 og
2000 hhv. var 72,6 og79,0 år 2l).

Mod moderne tider
Med Systemskiftet i 1901 blev det statsskik, at en regering måtte gå
af, hvis den mødtes med et mistillidsvotum fra et flertal i Folketinget.
Årene fra l90l op til I . verdenskrig var præget af reformer på skatte,
uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet, og omkring l910 blev der
påbegyndt forhandlinger om en revision af Grundloven, som ved
vedtagelsen i l915 mundende ud i en afskaffelse af den privilegerede
valgret til Landstinget, gennemførelse af almindelig valgret for
kvinder og tjenestefolk samt forholdstalsvalg til Folketinget, hvilket
sikrede en mere repræsentativ fordeling af mandaterne.

I

årene op til l. verdenskrig boomede industrien, og på flere
områder var dansk industri førende. Antallet af beskæftigede inden
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for handel, transport og industri steg kraftigt, hvilket vælgermæssigt
begunstigede det fremstormende Socialdemokrati. Selv om denne
udvikling ikke lod sig stoppe, udgjorde eksporten af landbrugsprodukter ved verdenskrigens udbrud i l9l4 stadig 90% af den samlede
danske eksport.

Ved folketingsvalget i 1913 fik Det Radikale Venstre, som var en
fraktion af partiet Venstre, der i 1905 havde brudt med partiet pga.
især forsvarsspØrgsmålet, flertallet i Folketinget sammen med Socialdemokratiet. De to partier beholdt regeringsmagten til 1920, hvor en
ny Venstre-regering tog over.
Under 1. verdenskrig formåede Danmark at fastholde neutralitetspolitikken, der dog i vid udstrækning var tilpasset Kejsertysklands
ønsker. Men regeringen kunne dog ikke forhindre, at dansksindede
slesvigere skulle indkaldes til tysk krigstjeneste. Omkring 6.000 af
dem vendte aldrig tilbage til deres hjemstavn fra slagmarkernes
rædsler. Regeringen blev også presset af den tyske regering til at
spæffe Storebælt med miner på trods af forpligtelser om at holde
passagen åben.

Partierne i Folketinget indgik borgfred under krigen, og der blev
indført en hidtil uset pris-, forsynings- og rationeringspolitik, som

betød en udvidelse af statsmagtens beføjelser. Da arbejderbevægelsen tilmed i l9l8-19 over for arbejdsgiverne fik gennemtvunget
en ottetimers arbejdsdag, markerede det begyndelsen til en socialdemokratisk æra i dansk politik.
Den danske fagbevægelse fik først i l920erne gennemtrumfet, at
de polske sæsonarbejdere, hvis indførsel den i øvrigt søgte at begrænse, skulle have samme arbejds- og lønvilkår som danske arbejdere. Lovgivningen var indrettet på, at de indrejste sæsonarbejdere
skulle rejse hjem efter arbejdsforholdets ophør, og da den økonomiske verdenskrise satte ind sidst på året i 1929, standsede regeringen importen af udenlandsk arbejdskraft for at afbøde den stigende
arbejdsløshed.

Med sukkerroeavlen, som begyndte i det små på Lolland-Falster i
l870erne, opstod der behov for arbejdskraft i markerne. Først
benyttede bønderne svenske piger fra Skåne og Småland til dette
ubarmhjertigt hårde arbejde, senere, da dyrkningen af sukkenoer
fandt udbredelse i Sverige, opstod der igen en situation med mangel
på markarbejdere. Via tyske agenter blev polske sæsonarbejdere
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Lolland-Falster, men også i andre landsdele. Når sæsonen var ovre,
tog de fleste polske markarbejdere, hvoraf omkring 75% var kvinder,
hjem til deres polske landsby. Dette system opretholdtes fra 1893 til
1929.
dansk indfødsret i årene 1916 til 1965 svarende til et gennemsnit på 69 personer pr. år. Det store flertal af
polakker var romersk-katolske, mens et mindretal fra de østligste
polske egne tilhørte den ortodokse kirke. Dette var på ingen måde en
hindring for assimileringen af de polakker, der senere erhvervede
dansk statsborgerskab. Denne polske gruppe er uden problemer gået

I alt fik 3.338 polakker

i

den Øvrtge danske befolkning, eftersom et stort antal af de
kvindelige polske markarbejdere giftede sig med danske mænd.
Danmark gik stort set fri af flygtningestrømme under og efter 1.
verdenskrig. Men i kølvandet på revolutionen i l9l7 og den efterfølgende borgerkrig i Rusland landede 1.204 personer i Danmark.
Mest prominent i denne gruppe var enkekejserinde Maria Fjodorovna
- i Danmark bedre kendt som Christian IX's datter, enkekejserinde
Dagmar. Hovedparten af disse flygtninge forlsatte siden til England,
Tyskland eller Frankrig. I perioden 1925-1950 frk 454 af dem dansk

op

indfødsret.
I fredstraktaterne i Versailles efter l. verdenskrig blev det fastlagt,
at der skulle gennemføres afstemninger i de slesvigske områder om
nationalt tilhørsforhold. Den første afstemning 10. februar 1920 viste
et flerlal på, % i det nordslesvigske afstemningsområde for genfor-

ening med Danmark, mens en afstemning 14. marts samme år i
Mellemslesvig viste et lige så massivt flertal for tysk tilhørsforhold.
Sønderjylland kom altså hjem til Danmark efter 56 år under tysk
overherredømme.

I920ene var præget af efterveerne af verdenskrigen, og en
afsætningskrise ramte både landbruget og industrien. Arbejdsmarkedet var i disse år præget af uro og konflikter. Politisk dannede der
sig et billede, som kom til at præge det politiske landskab århundredet ud: Kampen mellem det liberalistiske Venstre delvist støttet af de
Konservative, som Højre var blevet omdøbt til i 1915, på den ene

side og Socialdemokratiet og de Radikale på den anden side, som
advokerede en mere statsstyret økonomisk politik.
I 1929 blev Thorvald Stauning, Socialdemokratiets leder, igen
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statsminister, efter at have været i opposition siden 1926. Fra 192426 havde han ledet landets første socialdemokratiske regering. Den
nytiltrådte regerings reformprogram blev dog til dels forpurret af den
økonomiske verdenskrise. der ramte Danmark i foråret 1930. Især
landbruget var hårdt ramt af prisfald og afsætningskrise. Senere
ramte krisen også industrien og byerhvervene. Gennem handelsaftaler med Storbritannien og Tyskland samt en statslig interventionspolitik og sociale reformer blev krisen lindret, uden at arbejdsløsheden dog kunne dæmpes væsentligt.

I l930erne modtog Danmark en mængde flygtninge fra Hitlers
Tyskland. Både tyske jøder og ikke-jødiske tyskere opnåede flygtningestatus i Danmark. Sidstnævnte gruppe udgjordes især af
kunstnere, forfattere, intellektuelle og politiske modstandere af naziregimet. Det anslås, at deres antal før Danmarks bcsættelse har ligget
på højest 500. En stor del nåede i besættelsens første uger med
danske venners hjælp til Sverige. En parlamentarisk kommission
berettede til Folketinget efter krigen, at "kun" hen ved 200 tyske
flygtninge var blevet udleveret til Tyskland under besættelsen.
Udenrigspolitisk måtte den socialdemokratisk-radikale regering i
30erne indrette sig efter Nazitysklands ønsker. Og da bevillingerne
til militæret fra sidst i 2Oerne var blevet udhulet, yar besættelsen af
Danmark 9. april 1940 en smal sag for den tyske værnemagt. Tyskerne tilbød at respektere Danmarks uafhængighed og regeringens
virke, såfremt "fredsbesættelsen" blev accepteret. Som følge heraf
blev der straks dannet en national samlingsregering af de fire store
paftier, som lagde rammerne for samarbejdspolitikken under den
tyske besættelse.
I de første besættelsesår nød samarbejdspolitikken stor opbakning i befolkningen, og først da krigslykken vendte for tyskerne,
begyndte store dele af befolkningen hen over sommeren 1943 at sætte spørgsmålstegn ved samarbejdspolitikken. Først i 1942 begyndte
modstandsbevægelsen at rørepå sig med illegale sabotageaktioner.
Da Werner Best i november 1942 afløste Cecil von Renthe-Fink
som Tysklands rigsbefuldmægtigede i Danmark, krævede han i overensstemmelse med Berlins ønsker, at den føjelige, men durkdrevne
radikale udenrigsminister Erik Scavenius også skulle være statsminister. Han afløste socialdemokraten Wilhelm Buhl, som kun havde
siddet en kort periode efter Staunings død i maj 1942. Ved valget i
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marts 1943, hvor valgdeltagelsen var rekordhøj, fik de partier, som
gik ind for samarbejdet med tyskerne, 93,40Å af de afgivne stemmer.
Stemningsskiftet indtrådte i sommeren 1943, hvor det over alt i
landet kom til uro og strejker. Da Hitler krævede af den danske regering, at der skulle indføres undtagelsestilstand og dødsstraf for sabotage, havde regeringen kun 6t valg, nemlig at indgive sin afskedsbegæring til kong Christian X.
Samarbejdspolitikken var ophørt. I stedet styredes landet frem til
befrielsen af et departementchefstyre gennem lovanordninger godkendt af Højesteret.

Med oprettelsen af Frihedsrådet

i

september 1943 blev mod-

standsbevægelsens aktiviteter bedre koordinerede, og sabotageaktio-

ner på jernbaneskinner samt mod industrivirksomheder og skibsværfter, der arbejdede for tyskerne, tog til. Efter Folkestrejken i juli
1944 skete der en tilnærmelse mellem Frihedsrådet og politikerne,
som blandt andet førte til en henvendelse til de allierede om at fa
Danmark anerkendt som allieret.
I det urolige besættelsesår 1944 nårcde Danmarks befolkning 4
millioner, hvilket svarede til en årlig befolkningstilvækst på I ,l2o/o
på de 26 åtr fra 1918, hvor befolkningen rundede 3 millioner. Fødselstallene steg i øvrigt markant under besættelsen, hvilket har ført tll
mange muntre konklusioner om de bagvedliggende årsager: Spærretid, mørkelægning etc.

Efter at politiet havde nægtet at medvirke

til

sabotagebekæm-

pelse og opretholdelse af ro og orden under strejker, opløstes politiet,
og danske politifolk blev internerede. Det bevirkede, at besættelsens
sidste måneder var prægede af selvtægt og stigende kriminalitet. De
tyske tropper i Danmark kapitulerede til Montgomerys britiske styrker med virkning fra 5. maj 1945.

Fra befrielse til EF-medlemskab
I maj 1945 stod Danmark med 238.000 tyske flygtninge, som myndighederne skulle skaffe husly og forplejning til. I takt med den tyske
hærs tilbagetrækning på østfronten i vinteren 1944145 flygtede
millioner af civile fra Schlesien, Østpreussen, Vestpreussen og
Hinterpommern for de fremrykkende russiske tropper. Millioner blev
transporteret mod vest ad søvejen over Østersøen.
Af disse flygtningeskibe lagde hundredvis til i danske havne for at
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i land.

Ved befrielsen var der til de tyske flygtninge, som hovedsageligt
bestod af kvinder,børn og gamle, fundet midlertidigt husly på 5-600
indkvarteringssteder, såsom skoler, hoteller, forsamlingshuse etc. Fra
britisk side fik de danske myndigheder besked på, at flygtningene
ikke straks kunne vende tilbage til de allieredes besættelseszoner i
Tyskland. Tilbagesendelse til deres hjemstavn var også udelukket,
idet de tyske områder øst for floderne Oder og Neisse var stillet
under midlertidig polsk forvaltning.
Den nyetablerede Flygtningeadministration stod for den kolossale
opgave. Flygtningene blev forholdsvis hurtigt internerede i lejre, som
bestod af tidligere tyske belægninger og kaserner eller genbrugs-

bygninger fra Sverige og nyopførte barakker. Det var politisk
bestemt, at de tyske flygtninge skulle holdes skarpt adskilt fra den
danske befolkning, idet man frygtede, at en fraternisering kunne
komplicere en senere hjemsendelse.
I betragtning af den dårlige forsyningssituation i efterkrigsårene
blev denne situation klaret flot af de danske myndigheder. Efterhånden som indkvarteringsmulighederne i det besatte Tyskland blev
bedre, kunne flygtningene i tog sendes tilbage til de allieredes besættelseszoner i Tyskland. Den sidste tyske flygtning forlod Danmark
14. februar 1949.
Krigen havde også bragt andre flygtninge til Danmark, som regeringen gjorde sig store anstrengelser for at komme af med. Men tilbage af oprindeligt ca. 30.000 ikke-tyske flygtninge i maj 1945 blev
der en mindre restgruppe på under 1.000, hvoraf ca. 400 var baltere.
Disse flygtninge fik alle senere dansk statsborgerskab.
Under besættelsens sidste del var det blevet aftalt, at en
befrielsesregering skulle bestå af ligelig repræsentation af Frihedsrådet og af de politiske partier. Da den tiltrådte i maj 1945, indledte
den et retsopgør med besættelsestidens kollaboratører. Det var dog
fortrinsvis de egentlige nazister, håndlangere og mindre kollaboratØrer, der blev dømt. De, der havde tjent store formuer på forretninger med besættelsesmagten, gik i det store hele ram forbi.
Det politiske liv normaliseredes hurtigt, og ved det første
efterkrigsvalg blev Kommunisterne kraftigt styrket på Socialdemokratiets bekostning. Venstre kunne danne en mindretalsregering med
Knud Kristensen som statsminister. Ved det næste valg i 1947
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genvandt Socialdemokratiet med Hans Hedtoft i spidsen
regeringsmagten og beholdt den i de efterfølgende 2l år med
undtagelse af 3 år fra 1950-53, hvor Venstre og Konservative havde
regeringsmagten med Erik Eriksen som statsminister.

Trods sin uklare stilling under krigen lykkedes det Danmark at
opnå status som allieret. Da den kolde krig og Europas deling var en
realitet i 1946147, sØgte Danmark en fællesnordisk løsning på sit
sikkerhedsproblem med en truende sovjetisk supermagt tæt på
landets grænser. Da det viste sig umuligt, deltog Danmark sammen
med Norge i april 1949 i oprettelsen af Atlantpagten (NATO), som
med USA som storebror kunne yde den nødvendige sikkerhedsgarantr.

De første efterkrigs år var præget af varemangel og rationering,
men da Danmark takkede ja til Marshallhjælpen i 1948, lettede det
landets valutaproblemer og fremmede dermed importen af råvarer og
maskiner, hvilket bidrog til en betydelig modernisering og rationalisering af landbrug og industri. Den amerikanske økonomiske hjælp,
som fØrst nedtrappedes efter 1952, var således en effektiv saltvandsindsprøjtning til den danske økonomi.
Årene forud for 1953 var præget af arbejdet med en ny Grundlov,
hvor kvindelig awefølge til tronen skulle bære Grundloven igennem.
Kong Frederik IX havde tre popul ære dØtre, men ingen søn. I den
nye Grundlov blev der åbnet mulighed for afgivelse af suverænitet til

mellemfolkelige organer og udvidede muligheder for afholdelse af
folkeafstemninger. Endvidere blev Landstinget afskaffet og parlamentarismen grundlovsfæstet. Desuagtet var Grundloven nær ikke
blevet vedtaget pga. lav valgdeltagelse ved folkeafstemningen.
Efter borgerkrigen i Ungarn i oktober/november 1956 ønskede
den danske regering i lighed med andre vestlige regeringer at hjælpe
til med genbosætningen af nogle af de 200.000 ungarere:, som i
november 1956 befandt sig i Østrig. 1.400 ungarere blev modtaget
med åbne arrne af den danske befolkning. Regeringen havde valgt
Dansk Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp og Red Barnet, som ved
den lejlighed sammen etablerede Dansk Flygtningehjælp, til at
forestå indkvartering, forplejning og integrering af ungarerne i det
danske samfund.

1.400 ungarere valgte 133 at repatriere,433 emigrerede til
USA, Canada eller Australien. Ved udgangen af 1961 var der altså

Af de
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kun 834 ungarere tilbage

i Danmark fra opstanden i

senere hen dansk indfødsret. Assimileringen

1956. De

fik alle

i det danske samfund

gik hurtigt og smertefrit trods en anden sprogstamme, men kulturelt
var springet ikke så stort, idet ungarerne tllhørte den kristne
kulturkreds. Iblandt flygtningene var de romersk-katolske i overtal,
mens lutheranere og reformerte udgf orde et mindretal.
H.C. Hansens socialdemokratiske regeringer fra 1955-60 var de
første efterkrigsregeringer,, som kunne nyde godt af den internationale højkonjunktur, og den indenlandske vækst begyndte følgelig
at stige betragteligt sidst i 50erne. Det blev starten på en tid, som
gennem 60erne helt frem til oliekrisen i slutningen af 1973 forvandlede Danmark fra et roligt lille landbrugsland med lidt industri og
handel til et hæsblæsende højtindustrialiseret velfærdssamfund.
Velfærdsstaten blev båret igennem af et væld af socialreformer, men
prisen var, at de offentlige udgifter og skatterne eksploderede.
I de 15 år - i tidsrummet fra 1958 op til jordskredsvalget i 1913 skete der store strukturforandringer i dansk erhvervsliv og på
arbejdsmarkedet. Produktiviteten blev kraftigt forøget i både landbrug og industri. For landbrugets vedkommende betød det en kraftig
reduktion i antal brug og beskæftigede. I begyndelsen af 60erne
oversteg værdien af industrieksporten for første gang landbrugets.
Både den private og offentlige servicesektor voksede, mens
kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet. Parcelhuskvarterer skød op
som paddehatte uden for byerne, familien Danmark fik bil og
begyndte atkøbe ind i supermarkeder og tage på charterferie. Der var
ingen ende på optimismen og troen på fremtiden.
| 1912, året hvor Danmark stemte sig ind i EF, rundede Danmarks befolkning 5 millioner. Den årlige befolkningstilvækst faldt i
de 28 år, der var gået, siden indbyggertallet i 1944 nåede 4 millioner.
Væksten var "kun" 0,81o/o årligt i perioden. Det kraftige fald i
fertiliteten i årene fra 1967-72 medvirkede i væsentlig grad til, at
befolkningstilvæksten i perioden kom under loÅ.
Indvandringen ændrer karakter
Fra omkring 1965 begyndte indvandringen til Danmark at ændre
karakter. Indtil midten af 60erne havde Danmark kun i en vis
udstrækning været begunstiget af indvandring fra vore naboer i
Sverige, det tyske Sydslesvig, Holsten samt Nord- og MellemtyskSide 47
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land. Immigranterne var ligesom danskerne lutheranere, opvokset og
opdraget med og i den samme kultur samt tIlhørte samme folke- og
sprogstamme.

Der havde altså siden middelalderen i moderat omfang fundet en
naturlig udveksling sted imellem nabofolk, hvilket bevirkede, at den
nationale egenart på intet tidspunkt var truet. Netop fordi der var et
kulturelt, religiøst, sprogligt og slægtsfællesskab gled tilvandrerne
hurtigt ind i det danske samfund og blev assimilerede til stor gavn for
landets økonomiske og erhvervsmæssige udvikling.
Fraregner man den svenske og tyske indvandring til Danmark
siden middelalderen, hvis nøjagtige tal ikke lader sig udregne, så
udgjorde den øvrige indvandring til Danmark i en 400 års periode fra
1565 til 1965 næppe mere end 15.000 mennesker, der alle, jøderne
undtaget, var kristne mennesker, primært lutherske og reformerte og
i mindre omfang katolske eller ortodokse. Den norske indvandring,
som i øvrigt var yderst moderat, ses der bort fra, idet Norge fra 1380
til l8l4 var en del af det danske kongerige. Den skønsmæssige
oversigt over immigrerede til Danmark fra renæssancen til 1965 ser
således ud:

Skønsmæssis oversist op
Hollændere
Huguenotter
Polakker
Russere

Ungarere
Østeuropæere efter 1945
Jøder

Andre euroDæere
I alt

til

1965
1.000

s00
3.500
500
1.000
1.000
7.000
500
ca. 15.000

Demografer og historikere, som har beskæftiget sig med emnet, er
også enige om, at Danmark indtil midten af l960erne, hvor de første
fremmedarbejdere fra Tyrkiet og Pakistan kom til landet, havde en
etnisk set enestående homogen befolkning. At der ingen hold er i
påstanden om, at Danmark altid har været et indvandringsland for
alverdens folkeslag, anskueliggøres ved følgende fire citater:
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Bent Østergaard, forfatter til bogen "Indvandrernes Danmarkshistorie": "Og som alle andre indvandringer siden den ældre middelalder
er de i forhold til landets samlede indbyggertal af meget beskedent
omfang. Karakteristisk for disse indvandringer gennem de sidste
kttap 1000 år er netop, at de i antal og i procentør ikke er af større
betydning, og selv om de fleste bosatte sig i bysamfundene, udgiorde
de normalt kun en ret beskeden andel af den samlede befolkning
der." . . ."Statistisk set tæller de næsten il<ke" 22).
George Nellemann, historiker og forfatter til to bøger om den polske
indvandring til Danmark: "Danmark har ikke haft mange minoriteter
eller indvandrere, følgelig har vi heller ingen tradition herhjemme for
forskning i sådanne befolkningsgrupper" 23).

Poul Christian Matthiessen, dr. polit., professor i demografi ved
Københavns Universitet siden 1971, Danmarks fgrende og internationalt højt respekterede demograf: "Indtil slutningen af 1960erne
kom indvandrerne først og fremmest fra Norge, Sverige, England,
Tyskland og Nordamerika. Det var endvidere de samme fem
områder, som var målet for hovedparten af udvandringen fra
Danmark. En betydelig del af indvandringen var således en
tilbageflytning af danske statsborgere, som vendte hjem efter at have
studeret og arbejdet i udlandet. På samme måde rejste mange
udlændinge hjem efter at have boet her i kortere eller længere tid.
Denne form for vandringssamkvem med udlandet betød, at antallet af
udenlandske statsborgere i Danmark kun voksede langsomt. De kom
fra lande med stort set samme kultur og levevis solrl os selv og gled
derfor ubemærket ind i sarnfundet. I sidste halvdel af l960erne
ændrede situationen sig imidlertid afgørende. Indvandringen
begyndte nu at komme fra lande, som vi ikke tidligere havde
modtaget indvandrere fra. Endvidere vendte meget færre af de nye
indvandrere tilbage til deres hjemland. Derfor indtraf der nu en
stærkere vækst i antallet af udenlandske statsborgete" 24).

Otto Andersen, tidligere kontor- og divisionschef ved Danmarks
Statistik samt lektor ved Institut for Statistik og Demografi ved
Københavns Universitet: "FØr 1860 (hvor den oversøiske udvandring
begyndte) havde både immigration og emigration været ekstremt
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før
begrænset, og endda i en sådan grad, -at,den danske befolkning
25).
oen tia kan betragtes som en lukket befolkning"
danIndvandringen fra lande, hvis kultur, religion og levevis 1å den
midt
ske fiernt begyndte i det små i midten af 60erne, hvor industrien
1964165
Fra
arbejdskraft.
manglede
og
under højkonjunkturen stod
til lg71 var det fagbevægelien, A-pressen, de toneangivendeafi
Socialdemokratiet og Sf, d.. var skeptiske over for import

fremmed arbejdskraft. For at aflrjælpe manglen på arbejdskraft
foreslog fagbevægelsen og Socialdemokratiet i stedet at få kvinderne
ud på u@dsmarkedet. Især den daværende socialdemokratiske
Mogens
arbe3dsminister Erling Dinesen og den unge socialdemokrat
op for
åbne
at
for
frem
Camre var ekspon.ri for dette synspunkt
fremmed arbej dskraft..

Under VKR-regeringen 1968-71 skærpede Socialdemokratiet
endog sin indvandringsklitiske profil. Hergvgfor stod de borgerlige
partiå, i særdeleshed Det Konservative Folkeparti - med enkelte
fo.g.riig. politikere som undtagelse - arbejdsgiverforeningen og

industriens organisationer, som talte varmt for at importere fremmed
arbejdskraft for at få skabt et større udbud af arbejdskraft for derved

lagt en dæmper på lønudviklingen' som skabte inflation og
foningeåe konkurrenceevnen over for konkurrerende udenlandske

at

fåt

virksomheder.

Pr. 1. januar 1966 var der kun registreret 156 tyrkiske statsborgere
i Danmark. Men registreringen af udlændinge' som tog arbejdedei
Danmark, var yderJ -uttg.lfuld, De fremmedarbejdere' som
de fandt
dengang kaldtei kom ofte iit landet på turistvisum, og når
tal over
de
officielle
arUe]Aelslog de sig varigt ned i landet. Derfor er
fremmeduø.14.t. fra lges-69 langt mindre end de reelle tal. Fra
have
1966 til 1968 skønnes omkring 4.000 fremmedarbejdere at
og
indvandret, mens tallene for 1969 og 1970 var hhv. ca' 5'000
i
senere
dog
der
blev
på
området
12.000. Den mangelfulde statistik
en vis udstrækning rådet bod På.
Da det første Indvandringistop blev vedtaget i Folketinget 511Igæstearbejdere
1910, skønnedes der at have været maksimalt 25.000

den forbindelse åbnet op for, at de
børn til
herværende fremmedarbejdere kunne få deres ægtefæller og
skulle
senere
som
Danmark. Et nyt begreb familiesammenføring,

i

Danmark, men der blev

i
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blive voldsomt debatteret, havde set dagens lys. Stoppet for
yderligere indvandring af fremmed arbejdskraft blev først lempet i
sommeren 1973 efter pres fra industriens interesseorganisationer for
sa-ben 29lll-I973 i kølvandet på oliekrisen at blive genindført.
i Det var især udenlandske statsborgere fra Tyrkiet, Jugoslavien,
Pakistan og delvist Marokko og andre nordafrikanske lande, som
udgjorde hovedparten af fremmedarbejderne fra den tredje verden,
fra indvandringen begyndte omkring 1965 til det endelige indvandringsstop i 1973. Sammenlagt udgjorde denne gruppe ca. 15.000
personer inklusive nogle få familiemedlemmer ved det første
indvandringsstop i november 1970. De officielle tal fra slutningen af
1970 angiver: 6.073 tyrkere, 4.59I jugoslavere og 2.017 pakistanere.
Den første moske på dansk jord for de muslimske indvandrere blev i
øvrtgt indviet i Hvidovre i sommeren 1967 af en tilrejst kalif fra
Pakistan.

Den første flygtningestrøm til Danmark siden Ungarnsopstanden i
1956 opstod, da tusindvis af tjekkoslovakkere flygtede ttl Østrtg,
efter at Sovjetunionen i august 1968 havde sendt kampvogne ind i
Tjekkoslovakiet for at knuse "Foråret i Prag". Danmark fik tildelt
omkring 200 dekkoslovakiske flygtninge, og i de følgende år stødte
yderligere 300 til.

Det endelige indvandringsstop blev dog senere fuldstændigt
undermineret af reglerne om familiesammenføring og af asyllovgivningen. Kultursociologen Eyvind Vesselbo lavede i 1990 en rapport
til Ishøj kommune, hvor han fastslog, at 145 tyrkiske gæstearbejdere,
som i 1969170 bosatte sig i kommunen, på 20 år var blevet trl I.824
personer via reglerne om familiesammenføring og via en høj fertilitet
- en l2-dobling!! Ti år senere i 2000 var tallet vokset til 2.813
tyrkere - en 20-dobling på 30 år!! Denne kraftige vækst skyldes dog
også, at udlændinge med en kultur og religion, som afviger
væsentligt fra den danske, samles i "enklaver", som derved kommer

til at virke som magneter for bestemte etniske grupper. Som

eksempler kan ud over Ishøj kommune nævnes Nørrebro og
Nordvestkvarteret i København, Vollsmose i Odense samt
Gellerupparken og de omkringliggende områder i den vestlige del af
Århus.

Ved indvandringsstoppet
6.173 tyrkere i Danmark. Pr.

i

1.

november 1973 var der registreret

januar 2002 var der registreret 52.159
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tyrkiske indvandrere samt efterkommere. Tallet

er i

realiteten

betydeligt højere, idet børn af naturaliserede forældre, hvor blot den
ene er født i Danmark, af Danmarks Statistik ikke registreres som
efterkommere, hvorfor tallet antageligvis ligger på minimum 90.000,
hvilket er en 15-dobling på små 30 år.
Væksten af udenlandske statsborgere, som pennanent har slået sig
ned i Danmark siden midten af l960erne, har ikke været båret af
indvandrere fra vore nabolande, men af immigranter fra mindre
udviklede lande. Som kontrast til det tyrkiske eksempel kan nævnes,
at ca. 10.200 polakker i perioden fra 1965 til 1999 opnåede dansk
jøder,
statsborgerskab, herunder er medregnet de ca. 3.000 polske
som ankom i 1969-70 på flugt fra antisemitisme i Polen. Det svarer
til et årligt gennemsnit på 300 indfødsretstildelinger i de pågældende
34 år.
Verdens mest liberale udlændingelov
Indvandringen af mennesker fra udviklingslandene stoppede ikke
ved det af Folketinget vedtagne indvandringsstop i november 1973,
men loven afstedkom dog i første omgang en væsentlig opbremsning
i tilstrømningen. De indvandrede fremmedarbejdere fik lov at blive,
og samtidig fit de lovhjemmel til at hente deres hustruer og børn til
D-anmark, selv om ingen paragraffer i internationale konventioner
foreskrev - og stadig ikke gør det - at familiesammenføringer skulle
foregå i det land, som indvandrerne havde taget ophold i.
F1a 1913 op til vedtagelsen af udlændingeloven af 1983 var det

relativt vanskeligt for udlændinge at få fast opholdstilladelse i
Danmark. De udlændinge, der kom fra ikke-vestlige lande, var
primært FN-konventionsflygtninge (især vietnamesere - ca.2.900 fra
lg74 til 1983) og familiesammenførte til tidligere indvandrede
fremmedarbejdere. Desuagtet mere end fordobledes antallet af
fremmede fra mindre udviklede lande i denne tiårs periode til
omkring 40.000.

i den berørte tiårs
flygtninge i Danmark efter

Nævnes skal også, at omkring 800 chilenere

periode blev anerkendt som politiske
Finochets militærkup i 1973. Ligeledes fik et par hundrede indere og
pakistanere, som i lglz var blevet smidt ud af Uganda af landets
diktuto. Idi Amin, samt en lidt større gruppe iranere i årene efter
Khomeinis magtovertagelse i 1979 politisk asyl i Danmark.
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Udlændingeloven af 1983 ændrede imidlertid den hidtil
forholdsvis strikse praksis med tildeling af opholdstilladelse i
Danmark. Poul Schltiters borgerlige mindretalsregering havde i
september 1982 overtaget regeringsmagten efter skiftende
socialdemokratiske regeringer siden februar 1975. Højest på den nye
borgerlige regerings prioritetsliste stod en økonomisk
genopretningspolitik, som skulle føre Danmark væk fra den
økonomiske afgrund efter l0 år med store indenlandske
budgetunderskud samt løbende underskud på betalingsbalancen.

Den borgerlige regering arvede også en betænkning, som et
fremmedlovudvalg havde barslet med siden december 1977 . Eftet
fra fremmedlor.udvalgets fl ertal fremlagde j ustitsminister
Erik Ninn-Hansen (K) i januar 1983 regeringens forslag til ny
udlændingelov. Selv om lovudkastet indebar en mindre lempelse,
tilfredsstillede det ikke venstrefløjen og især ikke de Radikale, som
udgjorde regeringens parlamentariske grundlag. Da loven blev
vedtaget 3. juni 1983 af samtlige partier minus Fremskridtspartiet,
indstillin

g

var det et helt andet lovforslag, som blev vedtaget, end det
oprindeligt fremsatte.
Dansk Flygtningehjælps formand fra 1977-84, Hans GammeltoftHansen, som havde sæde i fremmedlovudvalget, og som med sine
superhumanistiske ideer havde været i mindretal i det ni mand store
udvalg, fik i realiteten mindretallets forslag til ny udlændingelov
vedtaget i Folketinget gennem et vellykket lobbyarbejde hos de
politiske partier. På grund af den parlamentariske situation valgte den
borgerlige regering at indgå forlig med de Radikale og venstrefløjen
til trods for, at det ikke skortede på advarsler, bl.a. advarede
rigspolitichefen i en høringsudtalelse til det færdige lovforslag om, at
indvandringsstoppet af 1973 herefter nærmest ville få illusorisk
karakter.
Alle betænkeligheder, indvendinger og advarsler blev imidlertid
fejet af bordet, og Danmark fik, hvad der dengang og senere er blevet
kaldt, verdens mest liberale udlændingelov - og det på trods af en
konservativ justitsminister, som i foråret 1983 udtrykte sin
bekymring for følgerne af, at en ny udlændingelov ville lukke landets
grænser op for alverdens folkeslag'

Som konsekvens af loven blev fremmedpolitiet opløst, og
dermed blev politiet frataget tilsynet med udlændingene i landet. Før
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vedtagelsen af I 983-loven havde fremmedpolitiet også administrativt

afgøre udvisningssager af udlændinge og
efterfølgende at effektuere dem. Efter lovens vedtagelse fik ikke kun
indvandrere med fast opholdstilladelse, men også flygtninge retskrav
på familiesammenføring. Desuden fik flygtninge krav på, at deres
sag kunne blive behandlet i hele to instanser: Direktotatet for

bemyndigelse

til at

til nutid i immigrationsmæssigt og demografisk lys

Danmark sammen med Sverige var de to lande i Europa, hvor det var
nemmest for en udlænding at tiltvinge sig varigt ophold.

Derfor forårsagede det også en del furore, da den norske
socialdemokrat Thorvald Stoltenberg, FNs daværende

asylansøgere muliggiorde, at \angt de fleste flygtninge på den ene
eller anden måde til sidst fik varig opholdstilladelse i Danmark.

flygtningehøjkommissær, i 1990 sagde, at langt over 90% af asylansØgerne i Vesteuropa var økonomiske flygtninge og dermed ikke var
omfattet af FN-flygtningekonventionen af 195 I . Og han måtte vel
vide, hvad han talte om! Men fundamentale ændringer i de europæiske landes asyllovgivninger skete imidlertid ikke.
Nogle få år efter at en flygtning havde faet varig opholdstilladelse
i Danmark, havde han et retskrav på at få familiesammenføring med
sin kone og børn eller kommende hustru. Derved kunne en mandlig
flygtning over en tiårs periode let blive til en familie på 5-6 personer.

både bekvemmelighedsflygtninge, almindelige

kasser. Forskere fra Rockwool Fondens Forskningsenhed fastslog i

Udlændinge og Flygtningenævnet.

til

familiesammenføring blev lettet og udvidet, og
humanitære opholdstilladelser til asylansøgere, hvis sager ikke
begrundede asyltildeling, blev snarere norTnen end undtagelsen. Et
Adgangen

sindrigt system med anke-

og klagemuligheder for

afviste

De nye liberale regler rygtedes hurtigt rundt omkring i
tredjeverdenslandene, hvilket i de efterfølgende år gjorde Danmark
til et attraktivt mål for

indvandrere samt naturligvis flygtninge efter FN-flygtningekonventionens definitioner. Turen til Danmark blev godt hjulpet på vej af, at
flypriserne verden over midt i 8Oerne faldt kraftigt, og udsigten til et

liv

under stabile politiske forhold med statsgaranteret økonomisk
tryghed drev titusindvis til Danmark.
En port var slået oP, og der skulle kun gå tre år, inden et flertal i
Folketinget i oktober 1986 i lyset af folkestemningen og en voldsom
tilstrømning af tusindvis af tamiler, iranere og statsløse palæstinensere fra Libanon i 1985-86 måtte se sig nødsaget til at trække i
nødbremsen og få stoppet de værste huller i 1983-loven. Men selv
om stramningen betød en vis opbremsning i tilstrømningen, så havde
Danmark i de såkaldte "flygtningeproducerende" lande fået ry som et
land, hvor det var let at få opholdstilladelse, og hvor staten sørgede
for et rimeligt underhold. Derfor fortsatte flygtningestrømmene sidst
i 8Oerne og i de første fr af 90erne, om end i et lidt mindre omfang
trods flere stramninger af udlændingeloven.
Selv om anerkendelsesprocenten for asylansØgere i mange år lå
mellem 50oÅ og 60% (en af de højeste i Europa), lykkedes det også
mange afviste asylansøgere gennem deres advokater at inddrage nye
aspekter i deres sag og udnytte klagemulighederne til det yderste, så
de til sidst på grund af den lange sagsbehandlingstid fik opholdstilladelse af humanitære årsager. De faktiske forhold bevirkede, at
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Den lave erhvervsfrekvens for indvandrere og flygtninge fra
tredjeverdenslande har resulteret i en enorm byrde for de offentlige
2000, at hver flygtning og indvandrer fra et ikke-vestligt land i
gennemsnit kostede det danske samfund 58.200 kr. i årlig
overførselsindkomst - netto.

Da Poul Nyrup Rasmussen i januar 1993 fik serveret
regeringsmagten af den konservative statsminister Poul Schliiter efter
offentliggørelsen af resultaterne af en dommerundersøgelse om
syltning

af tamileres ret til

familiesammenføring, havde den

borgerlige regering året før strammet udlændingeloven yderligere og
blandt andet indført et forsørgelseskrav ved familiesammenføring
samt en'forlængelse til fem år, inden indvandrere kunne få tilladelse
til familiesammenføring. Derudover blev der hjemlet høje bødestraffe til flyselskaber, som fragtede udlændinge fra tredjeverdenslande

til Danmark

uden visum.

Borgerkrigen i Bosnien-Hercegovina og klanfejder i det {erne
Somalia i første halvdel af l990erne gjorde igen Danmark til
attraktivt flygtningemål. Omkring 14.000 bosniere, hvoraf en stor del
ankom til Danmark via sikre tredjelande, fik flygtningestatus. Kun få
har ligesom de i 1999 ankomne Kosovo-albanere ønsket at vende
tilbage til deres hjemlande, selv om forholdene er blevet
normaliserede. Den politiske vilje har ej heller været til stede til at
tvangstilbagesende dem, skønt Danmark kunne gøre det uden at
overtræde en eneste international konvention. Antallet af irakere i
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Danmark er også steget kraftigt i 9Oerne fra 2.423 1/l-1990 til
18.097 lll-2001. Først opnår de asyl, og så går familiesammenføringen i gang fem år senere - mønstret er let aflæseligt i statistikkerne.

Ved at fragte de økonomisk bedrestillede fra tredjeverdenslande
Vesten har mafiaer og sluserbander fra 9Oernes begyndelse tjent
milliarder af kroner. Menneskesmugling er et så indbringende illegalt
"forretningsområde", &t selv ikke lange fængselsstraffe har kunnet
dæmme op for uvæsenet. Nøglen til Vesteuropa går i dag gennem
menneskesmuglere, eftersom EU-landene har indført visumpligt til
tredjeverdenslande og skærpet kontrollen ved EU's ydergrænser.
Den voldsomme tilstrømning af somaliere til Danmark midt i
9Oerne, hvoraf yderst få har ønsket at vende tilbage, selv om forholdene er blevet normaliserede i landet, viser helt klart, at der har været
tale om en regulær indvandring og ikke en flygtningestrøm, for en
flygtnings højeste ønske er naturligvis at vende tilbage til hjemlandet, når der ikke mere finder forfølgelse eller krigslignende tilstande sted. Somalierne, som er et ørkennomadefolk, er af naturlige
årsager umulige at integrere i et højt industrialiseret kommunikationssamfund. Danmarks omdannelse til et multietnisk samfund
inden for de sidste små tyve år illustreres allertydeligst ved somaliernes eksempel. I 1980 var der ifølge Danmarks Statistik 133 somaliere i Danmark, ti år senere var der 531. Da den radikal-socialdemokratiske regering midt i 9Oerne ikke ønskede eller evnede at stoppe
tilstrømningen fra Somalia, står Danmark pr. Ill-2002 med 17.299
somaliere. Tendens kraftigt stigende pga. en ekstremt høj fødselshyppighed. Hele 45,7o/o af somalierne i Danmark er under 15 år! !

til

Demografiske følger
Statistisches Bundesamt, som

er "Tysklands Statistik", lavede i

sommeren 2000 en prognose over befolkningsudviklingen i Tyskland

de kommende 50

ån.

Ved præsentationen i juli 2000 skabte
i den tyske presse såsom "Deutschlands

prognosen store overskrifter

Bevolkerung schrumpft" (Tysklands befolkningstal falder) - en
kendsgerning som tyskerne havde været bevidst om siden sidst i
1970erne - men det der chokerede, var det tempo, som statistikerne
forudsagde, at det ville ske i.
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I dag er der lige over 82 millioner indbyggere i Tyskland, hvoraf
ca. 74,5 millioner er etniske tyskere, resten er udlændinge bosat i
Tyskland. De tyske statistikere prognosticerede, at indbyggertallet i
Tyskland i år 2050 ville ligge på mellem 65 og 70,4 millioner, alt
efter om den årlige indvandring i perioden blev antaget til at være
100.000 eller 200.000. Den etnisk tyske befolkning ville, trods en
antaget stigning i gennemsnitslevealderen på fire år, de næste 50 år
ifølge prognosen falde til omkring 5l millioner i år 2050 26) påt
grund af, at dødeligheden ville være relativt høj, idet en stadig større
andel af befolkningen ville blive over 65 år. Samtidig ville de unge
tyske kvinder kun føde 213 af det antal børn, som der skal til, for at
befolkningen kan reproducere sig.
De tyske statistikere gik ud fra en forudsætning om, at tyske
kvinders fertilitet frem til år 2050 ville ligge på nogenlunde samme
leje som i perioden 1980-2000, nemlig omtrent 1,,4 barn pr. kvinde.
Sociologer bekræftede, at der intet lå i kortene om, at den fertile
adfærd ville ændre sig afgørende. Derimod forudsagde prognosen, at
fertiliteten iblandt indvandrerkvinder fra tredjeverdenslande fortsat
ville ligge betydeligt over nettoreproduktionstallet om end, med
faldende tendens (1000 levende fødte pigebørn skal en generation på
1000 kvinder føde, for at befolkningstallet kan holdes stabilt i en
lukket befolkning). Den høje fertilitet iblandt indvandrerkvinder i
Tyskland ville iføIge prognosen, kombineret med en fortsat selektiv
indvandring, hvilket der i Tyskland er politisk konsensus for, til en
vis grad afbøde faldet i det samlede befolkningstal.
Statistisches Bundesamts prognoser kan let overføres til danske
forhold, idet det danske og tyske samfund er ens i mangt og meget lige fra gennemsnitslevealder, alderssammensætning, disponibel
gennemsnitsindkomst til indkomstfordeling. De tyske statistikere
konkluderede også, at problemet med en lav fertilitet og dermed et
faldende befolkningstal ikke kun er et tysk fænomen, men er en
tydelig demografisk tendens, som kan konstateres i de oprindelige
befolkninger i alle vestlige højt industrialiserede lande.
Danske kvinders fertilitet faldt kontinuerligt fra år 1900 med 4,1
børntlI2,,1 i 1933 midt under den verdensomspændende økonomiske
krise. Fødselshyppigheden var herefter meget stabil indtil 1941 hvor

i

gennemsnit pr. kvinde. Under de følgende
besættelsesår steg fertiliteten kraftigt og toppede i årene 1945-48

2,24 børn fødtes
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med knap 3 levende fødte børn i gennemsnit pr. kvinde med en
absolut top i 1946 med i alf 96.111 fødte. Herefter aftog fertiliteten
tII 2,6 børr- i 1950. Helt frem til og med I 966 le fertiliteten konstant
mellem 2,5 og 2,6 fødte børn pr. danske kvinde. I 1966 var
fertiliteten2,6l, i 1967 2,35, i 1968 2,11, i 1969 2,00 ogi 1970 1,95.
Fertiliteten holdt sig på omkring 1,9 til og med 1975, hvorefter et nyt
fald satte ind til et historisk lavpunkt i 1983 med 1,377 børn pr.
kvinde svarende ttl 50.822levende fødte dette år 27) 28) 29).
Den danske stambefolkning er lige siden 1980 faldet t antal, da
der i en lukket befolkning - altså uden ind- og udvandring - med en
harmonisk jævn aldersfordeling skal fødes 2,1 barn i gennemsnit pr.
kvinde, for at befolkningen lige kan reproduceres. I 1970erne kunne
befolkningstallet imidlertid stabiliseres på de 5 millioner (1972) bl.a.
på grund af stadig stigende gennemsnitslevealder. Fra sidst i
jqZO.*. til 1989 1å befolkningstallet stabilt på 5,1 millioner. Tallet
holdtes pga. indvandring og et stigende antal fødsler iblandt
indvandrerkvinder i takt med, at deres antal øgedes.
Overgangen fra ethøjt til et lavt dødeligheds- og fertilitetsniveau
kaldes den demografiske transition Det er et fænomen' som ikke kun
Danmark, men hele den vestlige industrialiserede verden har
gennemgået fra omkring århundredeskiftet til omkring 1970.
Fertiliteisnedgangen opvejes i begyndelsen af et betydeligt fald i
dødeligheden pga. velstandstigning og bedre sundhedstilstand,
såledei at befolkningerne fortsat vokser naturligt. Fertilitetsnedgangen er et udtryk for en tilpasning til ændringerne i de moderne
vesttige samfunds økonomiske og sociale strukturer, deriblandt
kvindernes emancipering og øgede erhvervsfrekvens, som gør store
børnefl okke uhensigtsmæssige.

Efter 1980 er der imidlertid i de oprindelige vesteuropæiske
befolkninger sket en ændring i aldersstrukturen, således at mængden

af ældre over 60 år er steget betragteligt, hvilket sammenholdt med
en fortsat lav fertilitet iblandt europæiske kvinder har resulteret i, at
der dør flere europæere, end der fødes - en udvikling, som ser ud til
at fortsætte i det indeværende århundrede, jfr. Statistisches
Bundesamts befolkningsprognose fra

juli

2000.

Den vækst, der har været i fertiliteten fra I ,40 i 1984 tll l,16 i
lgg2 (1,13 i 2001), skyldes i stort omfang et andet fødselsmønster
hos indvandrede kvinder fra den tredje verden, hvis fertilitet er
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betydeligt højere end danske kvinders 30) 3I) 32). Da både de
naturaliserede og de ikke-naturaliserede indvandrerkvinder tælles
med i Danmarks Statistiks fødselsstatistik, og eftersom deres fødte
børn tdgør omkring 20% af en fødselsårgang 33), føder danske
kvinder i realiteten omkring 1,4 barn i gennemsnit. Danske kvinders
fertilitet ligger altså stadigvæk på samme leje som i første halvdel af
80erne, da antallet af tredjeverdensborgere endnu var meget lavt, og
deres fødselshyppighed dermed ikke havde nævneværdig betydning
for den totale fertilitet i Danmark. En fertilitet på omtrent 1,4 ligger

i andre vesteuropæiske lande.
Det samlede befolkningstal i Danmark er pr.

også tæt op af normen

lll 2002 tføIge
Danmarks Statistik 5.368.354. Stigningen er sket på trods af, at den
oprindelige danske befolkning siden omkring 1980 kontinuerligt er
faldet

i

antal pga. en højere dødelighed end fertilitet samt

en

betragtelig nettoudvandring af danskere i perioden. At befolkningstallet igen begyndte at stige sidst i 8Oerne, skyldtes dels indvandring
fra ikke-vestlige lande, dels indvandrerkvindernes høje fertilitet.
Spørgsmålet er så, hvor stor andel af befolkningstallet er etniske
danskere, og hvor mange er udlændinge? Det korrekte tal lader sig
desværre ikke aflæse af Danmarks Statistiks udlændingestatistikker,
idet man har valgt at kategorisere børn af udlændinge, hvis mor eller
far er født i Danmark og har opnået dansk statsborgerskab, under
gruppen af danskere. Det har haft den effekt, at langt over 100.000
børn og unge af udlændinge er forsvundet ud af udlændingestatikkerne.

Endvidere hersker der stor usikkerhed om, hvor mange af de
gennem statsamterne naturaliserede unge udlændinge mellem 18 og
23 år med mindst 10 års ophold i Danmark, der er blevet optagede på
Danmarks Statistiks opgørelse over naturaliserede. Derved er
yderligere en stor udlændingegruppe forsvundet ud af statistikkerne.
Flere jurister finder t øvrrgt den anvendte praksis, som hviler på $ 3 i

loven om indfødsret, ulovlig, eftersom den krænker Grundlovens $
44, som udtrykkeligt foreskriver, at ingen udlænding kan få dansk
indfødsret uden ved lov, altså ved optagelse med navns nævnelse på
et indfødsretslovforslag, som skal gennem de tre obligatoriske
behandlinger i Folketinget. Den nævnte gruppe unge udlændinge kan
altså tildeles dansk indfødsret blot ved at afgive en erklæring på tro
og love over for et statsamt.
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forbindelse med stramningerne i udlændingelovgivningen pr.
ll7 -02 krævede Dansk Folkeparti af regeringen, at denne
indfødsretsmulighed via statsamterne blev {ernet. Regeringen ville
imidlertid ikke efterkomme dette krav, men indvilligede dog i at
stramme kraftigt op på betingelserne ved disse administrative
tildelinger af statsborgerskab via et cirkulære, som regulerer $3 i
loven om indfødsret.
Cand. oecon. J.E,. Vig, som anvender den anerkendte internationale opgørelsesmetode Lexis Skema, har opgfort den danske stambefolknings antal til at være ca. 4340.000 i 2001 34). Siden sidst i
7Oerne er danskernes antal gået støt tilbage pga. lavere fertilitet end
dødelighed samt en stØffe udvandring end hjemvending af danskere.
P.C. Matthiessen skriver, at indbyggertallet i Danmark under
forudsætning af en fortsættelse af fertilitets- og dødelighedsniveauet i
1996 og ingen ud- eller indvandring vil aftage med 0,6%o om året,
hvilket vil betyde en halvering af befolkningstallet på 115 åt 35).
I den seneste udlændingestatistik fra Danmark Statistik opgøres
tallet for personer med udenlandsk baggrund pr. lll 2002 til
469.677 . J.E. Vig har beregnet 2002-ta11et i en af sine prognoser til at
være ca. 547.000 36).I J.E. Vigs udlændingetal indgår imidlertid
ikke borgere fra Norden, Vesteuropa og Nordamerika. Trækker man
antallet af disse udlændinge, som kulturelt står danskerne nær, ud af
Danmarks Statistiks tal, får man ca. 357.000 tilbage. Differencen er
således på omtrent 190.000, hvilket er et yderst realistisk skøn for det
antal personer, som enten er forsvundet ud af statistikkerne via
statsamternes administrative indfødsretstildelinger, eller som er
gledet over i danskergruppen i overensstemmelse med Danmarks
Statistiks "danskerdefinition".
I erkendelse af rodet og uordenen i udlændingestatistikkerne
udgav Danmarks Statistik allerede i l99l publikationen Statistiske
(Indersøgelser nr. 43, hvor temaet var definitions- og afgrænsningsvanskeligheder i udlændingestatistikkerne. Med udgangspunkt i
en betænkning fra marts 1991 af et af Folketinget nedsat Flygtningestatistikudvalg forsøgte statistikerne at få bedre klarhed over
indvandrerkategorierne, men resultatet var mildt sagt ikke tilfredsstillende. Statistikerne skriver da også, at "kun udenlandske statsborgere kan i dag opgØres eksakt". Der er altså ingen præcis opgørelse
over, hvor mange efterkommere af indvandrere, der via naturali-

I
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sationer er gledet over i danskergruppen.
Den første million fremmede med en ikke-vestlig kulturbaggrund
vil ifølge J.E. Vigs befolkningsfremskrivning nås i 20ll under

forudsætning af,

at tendensen fra

9Oerne fortsætter. Imidlertid

ændrede den parlamentariske situation sig fuldstændigt ved valget i
november 2001, hvilket utvivlsomt vil rokke ved de forudsætninger,
der ligger til grund for prognosen, idet væksten i udlændingetallet
pga. politisk vedtagne stramninger må formodes at ville løje kraftigt
af. Spørgsmålet er så, hvor meget?
Ej heller med deres befolkningsfremskrivninger har Danmarks

Statistik altid haft en heldig hånd. I befolkningsprognosen lavet i
1990 prognosticeredes Danmarks befolkning til at blive 4.780.000 i
år 2030. Men i løbet af 9Oerne tog indvandringen fart via
familiesammenføringer og stigende flygtningetal - trods det stadig
gældende indvandringsstop af 1973. Denne hidtil usete de factoindvandring bevirkede, at statistikerne i Danmarks Statistik sidst i
9Oerne måtte ændre afgørende i forudsætningerne for
be

fo lknin g sp ro gno s en.

I Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fra 2002 vurderes
Danmarks befolkningstal | 2030 til at ville blive 5.762.473. Den
ekstra million, som er forskellen mellem 1990- og 2}}2-fremskrivningen, skyldes den øgede indvandring fra ikke-vestlige lande samt
en fenilitet iblandt indvandrerkvinder, som angives til 3,03 37),hvtl'
ket udløser en ganske kraftig vækst i folketallet i en befolkning med
lav børnedødelighed.
Hvor mange vil der være tilbage af den danske stambefolkning i
2050? Ja, hvis den oprindelige danske befolkning i 2001 udgør
4.740.000, som tidligere anført, vil der, hvis man tager udgangspunkt
i et fald på omkring 30oÅ over 50 år på baggrund af Statistisches

Bundesamts prognose fra 2000, kun være omkring 3,3 millioner
tilbage af den danske stambefolkning i år 2050. Et tal, som i øvngt
ligger på niveau med det befolkningstal, som kongeriget havde i
1922.

At den danske stambefolkning i antal de næste kttap 50 år

falder med i gennemsnit omkring0,75o/o om året pga. lav fertilitet og
høi dødelighed grundet en aldrende befolkning samt udvandring,
forekommer at være et yderst realistisk scenarium, hvis ikke der sker
noget drastisk.
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Berettiget bekymring?
Folketingsvalget 20. november 2001 blev i vid udstrækning i pressen
udlagt som den danske befolknings protest mod den lempelige
udlændingepolitik, som den radikal-socialdemokratiske regering
havde ført. Folket ønskede en ny strammere kurs i
udlændingepolitikken og stemte en Venstre-Konservativmindretalsregering til magten med Dansk Folkeparti som støtteparti.
De tre partier, som tilsammen råder over et flertal i Folketinget,
aftalte i foråret 2002 betragtelige og markante stramninger i
udlændingelovgivningen, hvilket, der i skrivende stund er tydelige
tegn på, har dæmpet tilstrømningen.
Men om den politiske vilje også rækker til at stoppe den
voldsomme vækst internt i Danmark, som opstår gennem
indvandrerkvindernes høje fertilitet, må tiden vise. De danske
signaler ser under alle omstændigheder ud til at være blevet opfanget
i de europæiske hovedstæder, og meldingerne er ikke til at tage fejl
af: "Når danskerne kan ogtør stramme deres nationale lovgivning for
at stoppe indvandringen, så kan vi også gøre det".
I efteråret 2002 blev der for alvor taget fat på et emne, som ellers
havde været fuldstændigt tabubelagt i debatten, nemlig omfattende
repatrieringsordninger af herboende flygtninge og ikke-integrerbare
udlændinge. Der er ligesom i befolkningen hos flere og flere
politikere ved at indfinde sig en erkendelse af, at hvis udviklingen på
udlændingeområdet fortsætter som i 9Oerne, så er indsatsen, der
spilles om på sigt: Danmarks fortsatte eksistens som fri kristen
kulturnation.
Er der i det hele taget grund til bekymring? Til det må man
ubetinget svare JA! Der er adskillige aspekter af spørgsmålet.
Velfærdssamfundet kan under alle omstændigheder ikke opretholdes
med en fortsat kraftig indvandring fra tredjeverdenslande, hvorfra
indvandrerne ryger direkte ind på de danske socialkontorer.
Rockwool Fondens Forskningsenhed har ved flere lejligheder
blotlagt denne kendsgerning. Optionerne er enkle: Enten
velfærdssamfundets sammenbrud eller et stop for yderligere
indvandring fra den tredje verden.
Flere og flere danskere stiller sig tillige spørgsmålet, om et
multietnisk/multikulturelt samfund nu også er så berigende og
banebrydende, som fortalerne for et etnisk blandet samfund tidligere
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har hævdet. Vi hører godt nok ikke meget til dem mere, antageligvis
fordi de af ren opportunisme har valgt at tie, nu da de nØgne
kendsgerninger ikke mere kan skjules. Historien giver talrige
eksempler på, at folkene helst vil leve iblandt stammefrænder, og at
multietniske samfund uvægerligt indebærer konflikter, polarisering,
kriminalisering samt social og etnisk spaltning.

Man behøver blot at tage til et par af de mange europæiske
storbyer, hvor forskellige etniske minoriteter lever for at få
anskueliggjort, at eksperimentet er mislykkedes. Man vil finde
områder i storbyerne, som i mere eller mindre grad er i
kriminalitetens vold, og hvor politiet kun nødigt vover sig ind pga.
anarkistiske tilstande. Man vil møde rodløse og splittede borgere,
hvis kulturelle integritet er blevet undergravet af et velmenende men
opgivende samfund, hvis sociale og økonomiske strukturer nærrner
sig sammenbruddets rand. Begreber som samhørighedsfølelse og
solidaritethører ikke det multikulturelle og multietniske samfund til.
Var udlændingene kommet fra Norden, EU-landene eller
Østeuropa ville det næppe have afstedkommet særligt store
problemer, og især ikke hvis den beskæftigelsesmæssige situation
havde været gunstig. Problemet er, at i særdeleshed muslimerne, som
har en kulturel og religiøs baggrund, der begrunder en adfærd, som
er i modstrid med, hvad vi i Danmark anser for naturligt, normalt
samt ret og rimeligt, virker som et fejlanbragt fremmedlegeme i det
nationale korpus, hvilket skaber spændinger og kulturelle konflikter.
Deres antal i Danmark er gennem indvandring og hrj
fødselshyppighed steget fra 1990 til 2002 med over I0% årligt.
Deres antal skønnes i 2002 at være omkring 300.000.
Et af de alvorligste problemer ved den førte udlændingepolitik er
den kritikløse tildeling af statsborgerskaber, for dermed har
politikerne taget et vigtigt redskab ud af hænderne på sig selv,
nemlig det magtmiddel der ligger i at kunne tilbagesende de
fremmede til deres hjemlande, hvis de f. eks. enten ligger samfundet
urimeligt økonomisk til byrde, har en for danske norrner uacceptabel
adfærd eller begår kriminalitet.

Af

egne sammentalte opgørelser på grundlag af Danmarks
Statistiks publikationer over udlændinge fremgår det, at 129.464
personer i perioden 1980 til og med 2001 fik bevilget dansk
indfødsret. Hele 80,360/o heraf (104.044 personer) havde en etnisk
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baggrund uden for Europa eller i det tidligere Jugoslavien. I den
forbindelse er det absolut realistisk at forudsætte, at der til hver af
disse nydanskere skal lægges to børn i gennemsnit, således at det
reelle tal er over 300.000. Børn under 18 år registreres nemlig ikke
ved indfødsretstildelingerne, de far automatisk indfødsret sammen
med deres naturaliserede forældre.

Som afslutning på mit bidrag til denne antologi har jeg valgt
nogle klare og gennemtænkte citater, som Danmarks førende og
internationalt velanskrevne befolkningsforsker, professor i demografr, dr. polit. Poul Christian Matthiessen udtalte i et interview med
Jyllands-Posten 29 18-1999

:

"Jeg mener ikke, at danskerne har fået sandheden at vide.
Den nuværende indvandring er uden historisk sidestykke.
Der er nogle konsekvenser, som ingen rigtigt vil diskutere,
men som rammer midt ned i den danske befolknings kultur,
religion og levevis".
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andre så står i den fortsatte elendighed. Udviklingen et løbet
fra den måde at tænke på".

"Pludselig er den muslimske religion blevet den næststøtste i
Danmark. Det ser vi symptomerne på nu, idet den dikterer en
adfærd, der er forskellig fra den danske".

"Det multikulturelle samfund er noget, som meg et få havde
tænkt igennem - og det havde ikke været nogen politisk
målsætning. Der er vel næppe mange i befolkningen, det har
ment, at det skulle være således. Det, man i realiteten har
ladet ske, er en omfattende ændring af den danske nation".

"Mange danskere er næppe klar over den historiske og
enestående situation. De har jo kunnet læse, at vi tidligere
har taget imod indvandrere. Men det er en helt ny situation
på grund af mængden, og fordi der er en kultur- og
religionsforskel".

"Indtil i slutningen af l960erne blev al indvandring stort set
opslugt af det danske samfund, netop fordi der var tale om
europæere med samme religion. De tilegnede sig let danske
skikke, traditioner og holdninger. Men i de sidste tre årtier
har indvandringen skiftet afgørende karakter".

"Er det rimeligt, at vi bruger vore penge på at hjælpe de fa
flygtninge, der har penge nok til at betale for at blive smuglet
til Danmark, når der lever 20-30 millioner flygtninge ude i
verden under kummerlige vilkår? - De flygtningekonventioner, vi arbejder med, stammer fra 5Oerne og er baseret
på individuelt forfulgte flygtninge. Men hovedparten i dag
kommer af mere gruppeorienterede årsager på flugt fra
elendige økonomiske og sociale vilkår. For mig er det helt
forfejlet, at vi hjælper 5 - 10.000 flygtninge om året, og de
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Fra fortid

til nutid i immigrationsmæssigt

og demografisk lys

NOTEAPPARAT
Kilde
1) t4
t4
3) t4

z)

4) 20
5) 2t
6) 31
7) 2r
8) 20
e) 20
l0)

28

rr) 24
12) 24
13) 2e
14) 26
rs) 2r
16) 2r
17) I
18) 26

re)

28

Kilde
20) 26
2r) 30

Side
25
25
25

22) t
23)
24)
2s)
26)
27)
28)
29)
30)
3r)
32)
33)
34)
35)
36)
37)

s62
42
53

42
564
564
8

19-22
22

8+216
7r

83+85
83+85
188

7l
9
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23
26
28
37
26
28
30
21
26
32
32
32
26
32
36
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27
7

zsr
22
s6-57
9
18 + 23

27

t6

6+8
43

60 + 66
2

2+3
5

7s
2
2
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Tal om indvandring
Af

statsborgere

Jørgen Clausen

forDer er de seneste år i den offentlige debat fremkommet mange
indaf
antallet
om
skellige tal om indvandringens størrelse, herunder
blevet
vandÅre og udenlandske siatsborgere i Danmark Mange tal er
om
nævnt og ufuirt. Der har især været stor usikkerhed og uenighed
antallet af muslimske indvandrere.
På grund af de mange konflikter, som denne religions tilhængere
er involverede i lokalt og globalt, har det været vigtigt for mange
og denne
danskere at få klarhed over antallet af muslimer i Danmark
befolkningsgruPpes vækst.
fat og bågr.L., forveksles også i debatten. Ændringer i væksten
TVopfattes leltagtigt som ændringer i antallet. I mange avisartikler,
tiip og a.|utiarendelser nævnes en række tal og begreber som_ regel
dog er
,,dån åybere forklaring, men forudsættes kendte, uden at de
det uden for en snæver kreds.

Antallet af "udenlandske statsborgere" i Danmark eller antallet af
,,indvandrere" og deres "efterkommere" opgØres officielt af Dandanske
marks Statistik, Åen der findes ikke let tilgængelige officielle.
i
herom
nævnes
der
tal,
De
tilhørsforhold.
statistikker over religiøse

debatten, skal derfoåtUa tages med de nødvendige forbehold' For at forstå det enkelte tal er det derfor også nødvendigt at kende
tallet
baggrunden herfor, dvs. definitionen på begrebet, hvilken måde
forveks.r'opglott på, og blive glort opmærksom på, om der ltndes
lingsmuligheder med lignende begreber
I debatten om indvandringen år der ofte sket sammenblanding af
når omtalen
begreberne "indvandrere" -.a U.grebet "udlændirg€",

uf personer af udenlandsk herkomst. Der er imidlertid præcise
konkredefiniiioner på begge begreber, som man bør referere til, når

.,

af tal
te tal anvendes. DÅuden er det i forbindelse med anvendelsen
og statistikker altid vigtigt at relatere tallet til dets opgørelsesdato'
iJet tal, der anførtt *-ngder af personer eller tal for produktion,
værdier og lignende, normalt undergår tidsmæssige ændringer'
UdForskellige statsiige institutioner bl.a. Danmarks Statistik og
en
udarbejdet
har
lændingestyielsen rrnd.r Integrationsministeriet
udenlandske
række puuiitationer, som omtaler forhold vedrørende
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i

Danmark og rummer opgørelser over gruppen af

indvandrere og deres efterkommere.
Nogle af Danmarks Statistiks mest kendte udgivelser er den årligt
udkommende "statistisk Årbog" foruden "Statistisk I0-års oversigt".
Begge indeholder oplysninger om udenlandske statsborgere/indvandrere. "Statistisk 10-års oversigt" for 1999 havde indvandring som

tema og indeholder mere udførlige tabeloplysninger vedr. indvandrerne i Danmark end sædvanligt.
For den, der har adgang til internettet, rummer internetadressen
"www.dst.dk" i den såkaldte "statistikbank" mere udførlige tabeller
om indvandrere og udenlandske statsborger i Danmark. En række af
statistikbankens tal indgår i tabellerne i denne artikel.
Det er muligt ud fra statistikbankens tal at få oplysninger om
antallet af personer i forskellige kategorier efter oprindelsesland,
statsborgerskab, køn og alder, samtidig med at man kan få oplyst
deres bopælskommune mv. Dvs. at det er muligt af få ret detaljerede
oplysninger om den her i landet boende befolknings herkomst, men
ikke om dens religiøse tilhørsforhold. Den almindeligt tilgængelige
statistik har heller ikke rummet oplysninger om indvandringens
økonomi, både i form af omkostninger til integrationen eller
fordelene forbundet dermed.

Danmarks Statistik

har

desuden udarbejdet prognoser for

i

Danmark. Disse fremgår af senere afsnit i
denne artikel sammen med forfatterens egne fremskrivninger. Af alle
disse fremskrivninger kan imidlertid uddrages samme konklusion,
nemlig at landets oprindelige befolkning på kortere eller længere sigt
vil blive udskiftet med mennesker fra MellemØsten, Nordafrika og
Forasien. Der er næppe tvivl herom på baggrund af prognoserne.
Eneste forskel mellem resultatet af de forskellige prognoser er, at
tidsperspektivet i forudsigelser ikke er det samme.
De forudsigelser, der tidsmæssigt er mest "pessimistiske" for den
oprindelige danske befolkning (de "aborigine"), vurderer, at den
befolkningsudviklingen

danske befolkning og indvandrerbefolkningen vil have samme
størrelse om ca. 30 år. De mere "optimistiske" spådomme siger, at
der måske vil gå indtil ca. 100 år før denne situation opstår, evt.
mere end 100 år. Hvad er nu rigtigt, og hvad er forkert? Hvilke tal og
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oplysninger giver et troværdigt billede af den igangværende
Og hvad er en realistisk vurdering af fremtiden for
"O"itti"gt
Danmark? Har stramningerne i udlændingelovgivningen efter
folketingsvalget i november 2001 skabt en længerevirkende effekt på

foregår på et grundlag, som man i det mindste kan være enige om er
korrekt, uanset hvilken holdning man i øvrigt har til emnet.
Det efterfølgende er et bidrag til afklaringen af nogle af de
misforståelser, der har været i debatten om talmæssige forhold. Der
er i artiklen søgt anvendt et forholdsvist enkelt sprog uden for mange
fagudtryk. Hvor det ikke har været til at undgå, er ordene søgt
forklaret.

tilstrømningen af fremmede statsborgere, eller er der hermed kun tale
om en udsættelse af strømmen på at par år, hvorefter tilstrømningen
fortsætter som

i 1999 til 2001?

Indvandringen betyder jo ikke kun, at et land tilføres et antal
mennesker, der blot kan anses Som en ressource i form af at-

bejdskraft, men der tilføres også en kultur, som afspejler sig i
levevis, traditioner og adfærd, som kan være meget uforenelig med
den livsform, der er fremkommet i Danmark gennem hundreder af
års udvikling. Kulturforskelle er anledning til mange konflikter,
hvoraf vi foreløbig nok kun har set en mindre del komme til syne.
lfølge statistikbankens oplysninger var der i Danmark ved
årtusinåeskiftet borgere med baggrund i ca. 172 andte lande og med
et i princippet næsten tilsvarende antal forskellige kulturer.
Imidlertid har det vist sig, at der hovedsagelig er konflikter med en
indvandret kulturel gruppe, som kommer fta ca. 30 lande. Det er
indvandrerne fra de muslimske lande, som har islam til fælles. Derfor
er det bl.a. vigtigt at kende antallet af muslimer, og det er vigtigt for
den øvrige befolkning at få et bedre kendskab til indvandrernes
kulturelle baggrund for bedre at kunne forstå deres baggrund og også
for at kunne imødegå uønskede krav til det danske samfund, som
denne gruppe sandsynligvis vil fremkomme med i takt med et
stigende uÅtul indvandrere med muslimsk baggrund. I betragtning af
denne gruppes nuværende andel af befolkningen må indflydelsen
anses at være ganske betragtelig.

Antallet af muslimer i Danmark er i medierne inden for de seneste
få år (2000-2002) angivet så forskelligt som fra 150.000 og op til
300.000 - 400.000. Der er også i sjældne tilfælde nævnt højere tal.
Der er også nævnt, at en del af indvandringen fra muslimske lande er
forfulgte ikke-muslimer. Især deres andel af indvandringen anslås
og
-.g.iforskelligt. Dertil er denne gruppe også meget lidt omtalt
debat.
offentlige
i
den
reelt usynlig
Der er til denne offentlige debat brug for korrekte, forståelige og
kortfattede oplysninger og forklaringer, som kan sikre, at debatten
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Kilder til oplysninger om indvandring
Nedenfor er anført en række adresser på internethjemmesider med
oplysninger om befolkningsforhold, herunder forhold vedrørende
flygtninge og indvandrere. Desuden er i teksten henvist til enkelte
relevante skriftlige kilder.
Danske internet-hj emme sider:
Danmarks Statistik: www.dst.dk
Udlændingestyrelsen : www.udlst. dk

Integrationsministeriet: www.inm.dk
Røde Kors: www.redcross.dk og www.asylum.redcross.dk

Akademiet for Migrationsstudier i Danmark (AMID):
www.humsamf. auc. dk/amid
Udenlandske internet-hj emme sider:

CIA: www.cia.gov (bl.a. med"World Fact Book")
US-Census Bureau: www.census.gov med henvisning
andre landes officielle statistiske kontorer på
www. census. gov/main/www/stat-int. html

til

World Bank: www.worldbank.org eller
www.worldbank.corn
UNFPA: www.unfpa.org

Antallet af "fremmedeo' i Danmark
Mange af begreberne om indvandrere og udlændinge anvendes mere

eller mindre tilfældigt uden at brugerne er klare over, at der
eksisterer præcise definitioner for de enkelte ord. Udtryk som
"udlænding", "indvandrer" eller "efterkommer af indvandrer" er
imidlertid dækkede af præcise tekniske definitioner. Danmarks Statistik opererer her med forskellige grundbegreber ved definitionen af
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mennesker

landet. Tallene i artiklens
1. januar 2002 om de forskellige befolkningsgrupper i

af fremmed herkomst her

i

tabel 1 for
Danmark stammer fra Danmarks Statistik-bank

på

Danmarks

Stati stiks internethj emme si de (www. dst. dk).

I tabel I anvendes Danmarks Statistiks inddeling og definitioner
for inddelingen, bl.a. i form af begrebet statsborgerskab, hvor der

skelnes mellem "udlændirg€", altså "personer med bopæl i Danmark
med udenlandsk statsborgerskab", og personer med dansk statsborgerskab. Definitionen "personer med udenlandsk statsborgerskab"
omfattede pr. l. januar 2002 i alt 266.729 petsoner (tabel 1 pkt. 30).
Tallet for "udenlandske statsborgere" i Danmark er i de seneste par
år steget mindre kraftigt end antallet af "indvandrere og efterkommere", især fordi et stort antal udenlandske statsborgere har erhvervet
dansk statsborgerskab (naturaliseringer - se fig. 6 og frg. 7)Danmarks Statistik opererer desuden med begreberne "indvandrere", deres "efterkommere" og "danskere" (eller "Øvrtge befolkning").
Definitionen på de 3 kategorier "indvandrere", "efterkommere" og
"danskere" (pr. 1. januar 2002 omfatter gruppen af "indvandrere og
efterkommere" 415.331 personer(tabel I pkt. 15) er følgende:
"En indvandrer er en person født i udlandet, hvis forældre begge (eller den
ene, hvis der ikke findes oplysninger om den anden) er udenlandske statsborgere eller født i udlandet. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af
forældrene, og personen er født i udlandet, betragtes personen også som
indvandrer.

i Danmark

af forældre, hvoraf ingen er
danske statsborgere født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om
nogen af forældrene, og den pågældende er udenlandsk statsborger,

En qfterkommer er en person født

betragtes den pågældende også som efterkommer.
En dansker er en person, hvor mindst 6n af forældrene er dansk statsborger
og født i Danmark, uanset personens eget fødeland og statsborgerskab. Hvis
dår ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, er personen dansker,
hvis den pågældende er dansk statsborger og født i Danmark."

Det betyder også, at både danske og udenlandske statsborgere indgår
i alle 3 grupper (se i tabel l, hvor de 3 grupper er opgiort i undergrupper efter statsborgerskab og køn). Af personer med udenlandsk
baggrund indgår "indvandrere og efterkommere" i særlige statistikker, medens gruppen "dansker" altså tælles med i gruppen af den
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oprindeligt indfødte danskere (eller aborigine befolkning). Denne
sidste gruppe kan således godt medtælle personer, der har haft en
kulturmæssigt set meget fremmedartet opvækst, eller som har stor
familiemæssig tilknytning til udlandet.
Tabel

I

blnmarks befolknine fordelt nå befolkqineserupper pr.1. ianuar

lftd*"d*re

med dansk statsborgerskab
2. Indvanilrere med dansk statsborserskab

2002.

- mænd

- kvinder

(1+2)
4. Indvandrere med udenlandsk statsborgerskab - mænd
5. Indvandrere med udenlandsk statsborgerskab - kvinder
J tnAn"nOrere med udenlandsk statsborgerskab i alt (4+5)
lLrrananorere med dansk statsborgerskab i alt

7. Efterkommere med dansk statsborgerskab - mænd
8. Efterkommere med dansk statsborgerskab - kvinder
g Ettertommere med dansk statsborgerskab i alt (7+8)
10. Efterkommere med udenlandsk statsborgerskab - mænd
I l. Efterkommere med udenlandsk statsborgerskab - kvinder
tZ nterfommere med udenlandsk statstlorgerskab i alt (10+11)
13 Indvandrere i alt (3+6)
14 Efterkommere i alt (.9+12)
tS tnAnunOrere * Efterkommere i alt (13+14)
16 Øvrige befolkning - danske statsborgere - mænd
l7 Øvriae befolkning - danske statsborgere - kvinder
tt ørngu befolkning - danske statsborgere i alt (16+17)

19 Øvrigebefolkning - udenlandske
20 Øvri;e befolknins - udenlandske

statsborgere
statsboreere

- mænd

- kvinder

alt

50'565
50.371
100.936
107.583
I 13.275

220.858
28.294
27.340
55.634
19.555
18.348

37.903
321'794
93'537
415'331
2.443.912
2.501.143

4.945.055
4.237
3.731

22 Øvrige befolkning i alt
23 Øuriåe b"folkninn i alt

7.968
2'448'149
2.504.874
4'953'023

mænd
kvinder
27 H"k befolkningen i alt

2'714'208
5'368'354

zt ønng" befolkning

- udenlandske statsborgere i

- mænd ( I 6+ 19)
- kvinder ( 17+20)
U Wne" befolkning i alt (18+21)
25 Hele befolkningen
26 Hele befolkningen
Heraf

131.375
135'354

28 Udenlandske statsborgere mænd
29 Udenlandske statsboreere kvinder
30 Ua"nt"ndske statsborgere i alt
31 Danske statsborgere mænd
32 Danske statsborgere kvinder

33 Danske statsboreere i alt

fild", Dun-arks Statistikbank'

2'654'146

266'729
2.s16.525
2'574'059
5.101.625

Danmarks Statistik. www'dst'dk
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i kategorien "indvandrere og efterkommere" har dels
stVsborgerskaf, medens andre i denne gruppe har udenlandsk
statsborqerskafi, som så også tælles med i kategorien "udenlandske

ningsgruppe med en forholdsvis ".rng" befolkning svarer de 170.000
til noget over halvdelen af den samlede muslimske befolkningsgruppe. Dvs. der må på det tidspunkt (okt. 2001) i alt have været tale om
mindst 300.000 personer i alt. Fremsættelsen af et sådant tilbud giver
desuden indtryk af, at de muslimske ledere har tillid til, at denne
gruppe agerer samlet og kontrollerbart i valgsituationen.
Man kan ud fra de eksisterende tabelværker fra f.eks. Danmarks
Statistik ikke se, hvilken religiøs eller kulturel baggrund de forskellige grupper medbringer, idet det alene er personernes oprindelsesland, der er anført i Danmarks Statistiks tabeller. Men ud fra kendskabet til forholdene i hjemlandene er det imidlertid muligt med en
vis rimelighed at skønne, omtrent hvor mange, der kommer med

.

Perso nerne

dans.k

statsborqlere,,.

Genei.lt kan man derfor sige, at "udenlandske statsborgere" udgØr e: \indre delmængde af gruppen af "indvandrere og efterkom-

rnere"'
fra et land i kate-o.g normalt er antallet uf p.rcotrer i Danmark
gorien "\idlændinge" (dvs. medudenlandsk statsborgerskab) mindre
end anta\let af "inåvandrere og efterkommere". En undtagelse er personer fr\ Storbritannien. Her er antallet af personer med engelsk
statsborqerskab større end antallet af "indvandrere og efterkommere", hvilkfet kan tolkes som, at englændere ikke kan opnå særlige fordele genqrern erhvervelse af dansk statsborgerskab.

Der e ,r ævnfør tabel 1 talmæssigt meget stor forskel på (nemlig i
i
alt 148'0 rOb personer), om man taler om "udlændinge" ("udenlandske
statsborq..";'; eller om "indvandrere og efterkommere". Forvekslinqff b?: \ndgås, men fejlanvendelser og forvekslinger og efterfølgende mrsb\g og fejlfortolkninger er hyppige.

Antallet : af muslimer i Danmark
Biskop }]Ni"t, Henrik Arendt oplyser i sin bog "Gud er stor - om
islam og g kristendom" fra 1994,'ui d.t vurderes at være 170.000 muslimer i \Danmark.
^^Pttt" : tal er ofte gået igen i debatten, og er også blevet nævnt i
2001 og 2002, selv om dei er ghet 6-7 år med 15-20.000 nytilkomne
indvandr'tere pr. år og et stort åntal årlige tildelinger af statsborgerskab ttl \vervejende personer fra muslimske lande (i hvert fald, hvis
man dørn*rner efter navnelisterne i de lovbekendtgørelser, der publiceres.l"q.t gang nye statsborgerskaber tildeles).

JyllantrdsPosten oplyste på sin forside en søndag i efteråret200l, at
var I IZO.OO0 muslimske stemmer i spil til valget i november, idet
daværeng-de statsminister Poul Nyrup Rasmussen fra den muslimske
konferenonce i København før valget (nov. 2001), fik tilbudt 170.000
stemmer : fra den muslimske befolkningsgruppe.
F.orud;Ssætningen for at kunne stemme til folketingsvalget er dansk
statsborgrgerskab, og at man er fyldt 18 år. På grundlag af statsborgerskab og ud fra alderssammensætningen af den muslimske befolk-

.

der
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f.eks. en muslimsk baggrund. Internettet rummer her en del oplysninger, der kan inddrages, men mange af disse data er ikke alle helt
ajourført€, og man skal som sædvanlig ved anvendelse af oplysninger fra internettet være meget kritisk med kildernes troværdighed.
Den US-amerikanske regering har på internettet oplysninger om forholdene i forskellige lande og har også tal om religiøse grupperinger
(tabel 2). Desuden udgiver det tyske statistiske forbundskontor en
række internationale hæfter med oplysninger om befolkningsforhold,

herunder også religiøse tilhørsforhold ("Lånderberichte" og
"Lånderkurzberichte" fra Statischtisches Bundesamt, Wiesbaden).

Men man skal atter være på vagt over for fejlslutninger på
baggrund af tallene, idet indvandrergrupperne i Danmark ikke behøver at udgøre et repræsentativt udsnit af deres lands befolkning og
direkte afspejle hjemlandets religiøse gennemsnit.
Indvandrere er normalt unge befolkningsgrupper og adskiller sig
allerede derved fra befolkningsgennemsnittet. De unge menneskers
motiver for at udvandre kan desuden også være af rehgiøs art. Der
kan f.eks. være tale om, at bestemte grupper er udsat for religiøs
forskelsbehandling, men der kan også være bestemte grupper, som
tilskyndes til udvandring for at udbrede religiøse budskaber.
Hvis årsagerne til udvandringen f.eks. er af overvejende økonomisk art, vil fordelingen af personer efter tro ca. svare til fordelingen
i oprindelseslandet. Og med mindre der eksempelvis er tale om udvandring af undertrykte kristne grupper i muslimske lande, vil det
ofte være således, at udvandrerne fra de lande, hvor den muslimske
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Tabel

2

Ant"l indn"nd....

t optindtltttl"nd

og

ZOOf 2001 Religion*i hjemland
oÅ lntet
%
Oprind. el. Indv. og Udenl. Indv. og Udenl' %
-.andet
Såtsb.sk efterkoÅ. Statsb. Efterk. Statsb. Musl Kristne
<0'211
gzg
100
zlz
ls
410
50
431
29
l ryrkiet
II
19 70
9 535 41 227 34 954
2 Jugoslav.** 10 504-21
26
2 '72
8 335 25 3lg 12 701
3 Ty"skland 24 073
<1
70 30
4 Libanon 7 g38 2 606 19 839 2 538
3rr
9'7
O7l
7
143
18
6285
5 Pakistan 12 006
3tr
2423 23lg 18097 13821 gj
6lrak
393 16 209 14 44'7 100
7 Somalia 531
I 12)
89
13 I 16 10 175 14 gl5 12 966
8 Norge
8041 14 568 l0 839 ingen anvendeligeoÅtal
9 Sver"ige 13 708
lrt
8362 13 391 5 013 gg
8 591
10 Iran
5
95
g
5
548
12
385
4
31g
662
I 1 Polen
8 541 9 983 I I 670 12 630 ingen anvendelige %tal
12 GBR
oÅ tal
l3 Vietnam 5 7g1 3 509 ll 466 4 642 ingen anvendelige
85
8
4839 9 788 4293 7
14 Sri Lanka 5 014
gg
l
2g3
3
104
8
2
703
15 Marokko 4 261
84 '3') 162)
4 126 6 226 5 2'7 |
5 589
16 usA
256 6 152 4 38'7 ingen anvendelige % ta1.
17 ussR*** I 916
'72)
93
5 873
6 082
045
3
413
3
18 Island
44
52
4
4
531
900
I 931 5
19 Holland 2 421
<l
95
4
4 430
20 Thailand | 561 I 157 5 403
gg
lr)
4200
4834
276
342
21 Afghanist.
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lande 31-187 Øvrige
for
Tallene
Ståtistik.200l.
Danmarks
i
tal,
Danmark
landene l-30 er fra
*
fra
cIA - The world
er
religion
Tal
om
www.dst.dk.
er fra oplysninger i Statistikbanken.
Census, International Database'
Factbook 2001. www.odci.gov, dels fra O US-gureau of
incl' Mushmer' ** 2 Jugoslavien
www.census.gou . t; f ut Attker kristne + andet og intet. 2)
Slovenicn og
Bosnien-Hercegovina'
Kroatien,
statsdannelser
omfatter også personer fra de nye
personer fra de nye statsdannelser
Makedonien. *x*' l7 USSR (Såvjetunionen) omfatter også
Rusland'
Armenien, Aserbadsjan,' Hviderusland, Kasakstan, Kirgisistan, Moldova,
hvoraf mange har muslimske befolkninger eller

Af i alt l8T lande i Statistikbankens tabel.l. ao p".to*. t Danmark fta

Tadsjikistan, Turkmenistan, Usbekistan,
befolkningsgruPPer.

tro dominerer, også overvejende tilhører den muslimske kulturkreds. I mange lande, hvor islam udøves, er islam ret enerådende, at
dømme efter de tilgængelige statistikker. Det gælder for lande som
Tyrkiet, Pakistan, Irak, Iran, Marokko, Afghanistan, Algeriet og
Tunesien, hvor næsten 100 % af befolkningen bekender sig til islam
(tabel 2 og 3). Mht. de nuværende stater i det tidligere Jugoslavien,,

er det religiøse tilhørsforhold meget forskelligt fra
område, da de nye grænser i
religiøse skel i befolkningerne.

område til
vid udstrækning er fastlagt ud fra

Fra hvilke lande kommer indvandringen til Danmark?
Danmarks Statistik har i publikationen "Danmark i tal fra 2001",
som også er tilgængelig via internettet, oplyst tallene i tabel 2. Heri
anføres antallet af personer i Danmark i de to nævnte grupper
("udenlandske statsborgere" og "indvandrere og efterkommere")
med oprindelsesland for de 30 lande, hvorfra antallet af "indvandrere
og efterkommere" er stØrre end 2000. For at være fuldstændig
mangler tabellen imidlertid oplysninger om personer fra yderligere
157 stater eller landområder, hvoraf 142 i 2001 har forhenværende
eller nuværende borgere bosat i Danmark med tilsammen yderligere

46.933 "indvandrere og efterkommere", henholdsvis
Tabel 3

Antal "Indvandrere og efterkommere" i Danmark fra yderligere 16lande end i tabel2
med store andele af befolkninsen med muslimsk bassrund.
( 1689 pers.92 o/o mus.),
Ægypten (1682 pers.94 7o mus.),
Kuwait (1217 pers.85 o% mus.),
Ethiopien ( l22l pers.50 % mus.),
Ghana (l 147 pers.30 % mus.),
Algeriet (1184 pers.99 % mus.),
975 pers. 98 %o mus.),
Tunesien
Uganda (1037 pers.l6 % mus.),
Gambia
635 pers. 90 % mus.),
Tanzania ( 642 pers.35 % mus.),
472 pers.50 %o mus.),
Nigeria
Indonesien ( 551 pers.88 % mus.),
Bangladesh( 255 pers. 83 % mus.),
Sudan ( 286 pers. 70 oÅ mus.),
Libyen ( 170 pers. 97 % mus.).
Yemen (. 241 pers. 98 % mus.).
Kilde "Statistikbanken", Danmarks Statistik. www.dst.dk, oplysningerne om religion er fra
C'lA - The World Factbook 2001. www.odci.sov, dels fra US-Bureau of Census,lnternational
[)atabase, www.census. gov.

Jordan

Som en undtagelse er der blandt personer fra Storbritannien færre
end "udenlandske statsborgere"
altså personer med engelsk statsborgerskab. Denne atypiske situation

"indvandrere og efterkommere"
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32.012

"udenlandske statsborgere".
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kan forklares ved, at et engelsk statsborgerskab er værd at opretholde
også efter flere generationers ophold her i landet, men også ved, at
antallet af personer af engelsk oprindelse med dansk statsborgerskab,

som tilbagevandrer

til

England

er

større end tilvandringen af

engelske statsborgere til Danmark.
De 30 lande i tabel 2 repræsenterer næsten 90 % af samtlige personer i de to nævnte kategorier ("udenlandske statsborgete", henholdsvis "indvandrere og efterkommere"). Det betyder, at de fleste af
de øvrige l0 % eller 46.933 personer fra de reelt 142lande, som ikke
er medtaget i tabellen, må være fordelt med relativt få personer fra
hvert land. Men heriblandt er en del lande med muslimsk dominans

og med et forholdsvist højt antal indvandrere og efterkommere i
Danmark i 2001. Tabel 3 viser, at yderligere i alt 13.404 personer fra
16 af disse lande er i Danmark pr. 1. januar 2001

Tabel 4
l5 kommuner med relativt flest'oindvandrere og efterkommere" henholdsvis "udenlandske statsborsere" pr. f. ianuar 2002.

Komune
I

Ishøj

2Brøndby
Albertslund

3
4
5
6
7
8
9

Karlebo
Høje Taastrup
Farum
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)5)

14,0

21,7
20,5

I

16,6

l,l

9,6
9,0
8,3
9,6

l5,l
13,3
13,2

Herlev

13,0

7\

Hvidovre

I 1,9

6,8
7,0
6,2

l0 Sønderborg

l1,l

11 Århus

10,9
10,6

l2 Gladsaxe
l3 Rødovre
l4 Helsingør

Odeqse

statsborgere"

tl,4

Bov

15

Indvandrerne bor ikke jævnt fordelt i landet
En forholdsmæssig stor del af gruppen af indvandrere og efterkommere er bosat i og omkring hovedstaden og i de større provinsbyer.
Pr. l. januar 2002 boede 101.109 "indvandrere og efterkommere"
eller 24 % af alle 415.331 i Københavns og Frederiksberg
Kommuner. I Københavns Amt boede yderli gere 71.359 (17 %) og i
Århus Kommune boede 31.521, i Odense Kommune 18.804 og i
Ålborg Kommune 10.548. Dvs. i de her nævnte områder befinder sig
godt 56 % af alle "indvandrere og efterkommere" i Danmark pr. l.
januar 2002.
På landsplan udgør "indvandrere og efterkommere" pr. l. januar
2002 J,7 % af den totale befolkning, medens fordelingen på
kommuner opgjort i procent er meget forskellig. En række
kommuner i Københavns Amt har relativt mange "indvandrere og
efterkommere", medens kommuner med relativt få "indvandrere og
efterkommere" især forekommer i de tyndt befolkede dele af landet,
både i Jylland og på Øerne. Det ses af tabel 4, atlshøj Kommune med
lidt over 25 % har den største andel af befolkningen i gruppen af
"indvandrere og efterkommere". I "Statistisk l0-årsoversigt" fra
lg99 (Danmarks Statistik) er på siderne 8 og 9 gengivet et kort, som
vier de regionale forskelle i fordelingen af indvandrerbefolkningen i
% af totalbefolkningen på grupperne "indvandrere/efterkommere

%%

" Indvandrere og efterkommere" "Udenlandske

6,0

10,5

5,9

10.4

6,4
s.9

10.2

Kilde: Danmarks Statistikbank, Danmarks Statistik. www.dst.dk.Det er af kortene i Statistisk
l0-årsoversigt fra 1999 tydeligt, at grænseregionerne har stor andel af "indvandrere og
efterkommere" fra "mere udviklede" lande. I området omkring den dansk-tyske grænse drejer
det sig om tyske statsborgere og i Øresundsområdet om personer med svensk baggrund.
"lndvandrere/efterkommere" fra "mindre udviklede lande" er som før nævnt hovedsagligt
bosat i og omkring hovedstadsområdet samt i de større byer og købstæder, medens
landkommunerne har relativt ffi indbyggere fra denne kategori.

fra mere udviklede lande" og "indvandrere/efterkommere fra mindre
udviklede lande", hvorimod fordelingen af det samlede antal "indvandrere og efterkommere" ikke fremgår heraf.
Bov Kommune i Sønderjylland med beliggenhed direkte til den
tyske grænse havde den I . januar 2002 i alt 10.170 indbyggere. Heraf
var l220 "rndvandrere" og 120 "efterkommere" (i alt 1340 "indvandrere/efterkommere"), hvoraf der var flest fra Tyskland (964), men
der var også personer fra Afghanistan (72), Polen (46), Armenien
(23) , Jugoslav ten (22), Irak ( I 2).
Ishøj Kommune har med lidt over 25 oÅ "rndvandrere og efterkommere" af en befolkning pA 20.987 personer langt den største andel "indvandrere og efterkommere" og "udenlandske statsborgere"
blandt danske kommuner pr. l. januar 2002. Af disse var 3.128
"indvandrere" og 2.169 "efterkommere", tilsammen i alt 5.297. Af

disse var flest fra Tyrkiet (2.794), dernæst fra Pakistan (760),
Marokko(271), Jugoslavien (200), Polen (109) og Vietnam (91).
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var Ishøjs nybyggede sociale fleretagers boligbyggeri beboet af
Heraf
Brøndby havde den l. januar 2002 i alt 34.642 indbyggere'
tilsammen7
'479'
"efterkommere",
var 5.07l "indvandrere" ig2.408
,,indvandrere og efterkommere" i Brøndby kom fra Tyrkiet

Flest
(2.048), dernæst flest fra Pakistan (1.007), Bosnien-Hercegovina
Afghanistan (246)'
iZ:O;, Marokko (417),Irak (357) og
befolkning på
AlbertslunO tion]Åune havde den 1. januar 2002 en
"efi alt29.l30 personer,, hvoraf 3.854 var "indvandrere" og2'108
Kommune
terkomm.r.'; ltilrammen 5.962). Der var i Albertslund
Pakistan
(2'339),
Tyrkiet
flest "indvandrere og efterkommere" fra
(
1
8)'
I
Chile
( I .208), Marokko 1:OA;, Tyskland (l2l) og

lbrholdsvis unge mennesker. Men idet boligbyggeriet i kommunen
i de efterfølgende år, har bosættelsen af indvandrerne i
liommunen medført en forskydning mellem befolkningsgrupperne.

stagnerede

Ishøj Kommune 1980-2020

+-

Indvandrere/efterkorrunere

5

l5 kommuner med

tt "inOn"ttdt* og efterkommere" henholdsvis

."
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15 Huorrl.u
K i Idc

og

efterkommere"
2,0
2,0
2,1
2,1
2,1
2,2
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2,3
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"indvandrere og
Da Ishøj Kommune har en meget høj andel af
at illustrere betil
eksempel
iom
efterkommere", kan den anvendes
i de forskelpersoner
af
folkningsudvikiing og udviklingen i antallet
mm'
lige befolkningsgrupp.r, udvikling i alderssammensætning

i kraft af sin
Ishøj KommunJ .1. .n karakteristisk sovekommune
centrale funktioner
beliggenhed tæt ved hovedstadens overordnede
og 70'erne' I 1980
i
60'erne
og gennem et omfattende boligbyggeri
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"Udenlandske statsborgere"

Øvnge indbyggere

2s000

20000
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+

lrigur l. Befolkningstallets udvikling i Ishøj Kommune fordelt

på

"indvandrere og efterkommere" samt "øvrige befolkning". Siden 1980 er
tlct samlede folketal ikke ændret synderligt. Men andelen af "indvandrere
rrg efterkommere" er steget fra knap ll %trl godt 25 o/o (fra 2.185 til 5.297
pcrsoner). På figuren vises desuden resultatet af en simpel fremskrivning af
lrelolkningsgruppernes antal til 2010 og 2020 på baggrund af de sidste 20

rrrs udvikling.

I Ishøj Kommune vil

antallet

af

"indvandrere og

cfierkommere" efter 2018 være hø.jere end antalletaf "øvnge indbyggere".
t Kilde: Danmarks Statistik. Danmarks Statistikbank. www.dst.dk).
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Med stigende alder er en del af den oprindelige danske befolkning,
således som man kan forvente det, søgt over i den private boligsektor f.eks. i form af parcelhuse, der rummer bedre udfoldelsesmuligheder for familiermed mindre eller stØffe børn. Disse boligmulighåer er kun i begrænset omfang til stede i Ishøj, hvorfor denne
gruppe yngre mennesker fraflytter kommunen'
iløbet af en ånække har befolkningen i Ishøj udviklet sig dels
"danske" del
ved at blive ældre, og dels ved, at den fraflyttede yngre
befolkningen er blevet erstattet med "indvandrere og efterkommeIshøj
re,', og ikie med nye generationer af helt unge danske familier.
kommuner
af
gruppe
i
en
KomÅunes situation afspejler situationen
tilbl.a. beliggende omkring hovedstaden, hvor der er en meget stor
gangaf "indvandrere og efterkommere" (se tabel 4)'
"lndvandrerne" i Ishøj og i Danmark er aldersmæssigt set relativt
unge i sammenligning med den hjemmehØrende danske befolkning"
ide-t flytteaktive befolkningsgrupper normalt hører til i aldersgrupperyngre,
ne mellem 15 og 40 år. Gruppen af "efterkommere" er endnu
at de
efter
da der her i høj grad er tale om bØrn født af indvandrere,

til landet.
få
et indtryk af den kommende udvikling må man fremFor at

er kommet

skrive de nuværende ungdoms- og børneårgange samt både vurdere,
komhvorledes fødselstallet vil udvikle sig i indvandrergruppen i de
indvandrere.
nye
mende år, samt anslå antallet af fremtidige
En direkte fiemskrivning af befolkningen i lshøj med baggrund i
og
de sidste 20 års udvikling vil derfor forudsætte samme betingelser
samlede
processer i de næste årtiår (se figur I ). Det vil betyde, at det
tefolkningstal forlsat ikke ændrer sig væsentligt, medens antallet af
indvandrere fortsætter med en tilvækst svarende til ca. en fordobling
for hver ca. 20 år, medens den danske befolkning falder tilsvarende'
Fra 1980 til 1990 er I person i kategorien "indvandrere og efterkom-

mere"vokset til 1,47 person,ogfra 1990til 2000er 1personidenne
er
kategori vokset til 1,55 personer. I 2010 vil det betyde, at der
2020
1.425 "indvandrere og efterkommere" i Ishøj Kommune og i
vil der være 11.138. Den samlede befolkning forventes at være stort
af
set uændret fremover på ca. 21.000 personer' hvilket afhænger
Gruppen
husstandsstørrelse'
boligmassen og den gennemsnitlige
"indvand..r. o[ efterkommere" vil da i 2010 udgøre 35 % af hele
Side 84

befolkningen. Og i 2020 vil den udgøre 53 %. Dvs. indvandrerbelblkningen vil være i overtal i forhold til den danske befolkning i år
2018 eller 2019 i Ishøj Kommune.

Ishøj Kommune l. januar 1980
Ilndvandrere [1 Efterkommere E Øvrigebefolkning

90-94 år

ti

0)

o.

80-84 år

I

70-14 år

-

A.
bo
(t)
!

()
()

bo
tr

60-64 år
50-54 år

_l

40-44 år

I

V-)

f

30-34

tr

-J

=

20-24 år

-

l0-14 år

f

0-4 år

s00 1000 1500 2000

2s00

Antal personer pr. 5-årige aldersgruppe

Figur 2. Befolkningens aldersfordeling i Ishøj Kommune pr. l. januar 1980
fordelt på "indvandrere", "efterkommere" og "Øvrige befolkning". Ishøj
kommunes befolkning er i 1980 forholdsvis ung. "lndvandrere" udgjorde i
1980 mindre end l0 oÅ af Ishøjs befolkning. Der var i 1980 relativt mange
personer i aldersgruppen 20 til 40 år og mange børn, men kun få over 40 år.
(Samme akser som i fig. 3)
(Kilde: Danmarks Statistik. Danmarks Statistikbank. www.dst.dk).
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Alderssammensætningen af de forskellige befolkningsgrupper

opgiort for hele landet
g.fott"ingers aldersfordelinger kan beskrives grafisk i diagrammer'
der viser åntallet af personer i forskellige aldersgrupper som søjler'
Det kan enten ske som figur 2 og 3 for Ishøj Kommune, hvor mænd
og kvinder er samlede i fælles søjler eller som såkaldte alderspyramidår, hvor antallet af mænd anskueliggØres i søjler til venstre, medens
antallet af kvinder vises som søjler til højre for den lodrette akse i
samme type søjlediagrammer. Når der her i artiklen er valgt den
enklere ånsidigl udgave, hvor mænd og kvinder er vist samlet,
skyldes det begrænsninger i det anvendte tekstbehandlingsprogram'
Ishøj Kommune

llndvandrere

@

1.

Af figur 4 ses, hvorledes antallet af

"indvandrere og

efterkommere" i de forskellige aldersgrupper har udviklet sig fra 1980
trl 2002. Dels er de dominerende årgange af befolkningen i perioden
siden 1980 blevet 22 år ældre, dels er der kommet nye indbyggere til
kommunen både som følge af indvandring og som føIge af fødsler.

lndvandrere og efterkommere i Danmark
11980 82002
100-1 04 2r

januar 2002

80-84 år

Efterkommere El Øvrigebefolkning

ti

O

60-64 e

90-94 år

40-44 år
15-79 6r

20-24 år

60-64 år
lr

0)

0-4 år

45-49 år

0

30-34 år

10000

20000

30000 40000

50000

Antal personer pr. 5-årige aldersgruppe

l5-19 år
0-4 hr

500

1000

1500

2000

Antal personer pr. 5-årige aldersgruppe

januar 2002
Figur 3. Befolkningens aldersfordeling i Ishøj kommune pr' 1'
Det SeS, at
"øvrige
befolkning"'
og
foidett på "indvandrere", "efterkommere"
er blevet
tll2002
(fig.2)
1980
fra
en stor del af Ishøj Kommunes befolkning
i aldersmennesker
mange
lige
omtrent
og2002
i
1980
22 år ældre. Der år
af
antallet
især
og
"indvandrere",
af
antallet
men
år,
til
60
0
op
fra
grupperne
,,efterkommere" er steget betydeligt siden 1980 ligesom aldersfordelingen er
blevet mere udjævnet. (Samme akser som i fig' 2')
(Kilde: Danmarks Statistik, Danmarks Statistikbank. www.dst'dk)'
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Figur 4. Aldersfordeling 1980 (sort) og 2002 (hvid) af gruppen af
"indvandrere og efterkommere" i Danmark. Befolkningsfordelingen
afspejler karakteristiske unge befolkninger. Antallet af "indvandrere og
efterkommere" er steget 2,7 gange (fra I 52.958 i 1980 t1l 415.331 i 2002) i
de 22 år, herunder er antallet af "efterkommere" 5,1 gange flere (fra 18.253
i 1980 til 93.537) i2002 end i 1980.
(Kilde: Danmarks Statistikbank, Danmarks Statistik. www.dst.dk).

Figur 5 viser aldersfordelingen for hele befolkningen i Danmark i
de to kategorier "indvandrere og efterkommere" og "Øvrtge
befolkning". De mange i aldersgruppen 50-60 år, der ofte betegnes
som den kommende "ældrebyrde", fremgår som særligt lange søjler i
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disse aldersgrupper. Den skæve fordeling mellem de mange ældre i
50-60 års alderen, der i de kommende år forlader arbejdsmarkedet og
de forholdsvis fa t årgansene 15-25 år, der tilgår arbejdsmarkedet, er

Antallet af "indvandrere og efterkommere" i Danmark er pr. l.
april 2002 ca. 420.000 personer eller ca.7,7 oÅ af landets samlede befolkning, og befolkningsgruppen "indvandrere og efterkommere"
vokser stærkt. Dette gælder især gruppen "efterkommere". Denne
stærke vækst har allerede haft betydelige konsekvenser for boligforhold og ressourceanvendelse i det danske samfund bl.a. i nogle kommuner i hovedstadsområdet. Det er derfor væsentligt at analysere den
igangværende udvikling for at kunne vurdere den fremtidige
udvikling og de afledte konsekvenser af en evt. fortsat vækst på det
nuværende niveau. Det er en fordel at kende nogle af de redskaber og
metoder, som normalt anvendes til udfærdigelse af befolkningsprognoser eller fremskrivninger af befolkningstal. Demografien, som

årsagen til diskussionen om en kommende mangel pår
arbeldskraft. Hvis man sammenligner antallet og tæller op, _hvor
*ung. der "mangler", for at arbejdskraft-massen er stabil, så drejer
det sig om et unå1 på omkring 250.000 personer. I den forbindelse
kan nævnes, at der allerede er et antal arbejdsløse og personer på
overfØrsels-indkomster med karakter af "skjult" arbejdsløshed, som
langt overgår dette tal. Se tabel 1l
Hele landet I januar 2002

I

Indvandrere

*

efterkommere El Øvtige befolkning

105-109 år

Redskaber til befolkningsanalyse - demografien
Demografi betyder befolkningsbeskrivelse (demos : folk, grafi : beskrivelse). Denne videnskabsgren indeholder en række statistiske
metoder som redskaber til forståelse af befolkningers størrelse og

90-94år
75-79 år
!
c.)

60-64

åt

vækst. Beskrivelsen

45-49 år
30-34 år

l5-19 år
0-4

er den videnskabsgren, der beskæftiger sig hermed, anvender en lang
række statistiske metoder, herunder forskellige former for beskrivende statistik (grafiske fremstillinger, f.eks. alderspyramider) til at anskueliggøre de forskellige befolkningsforhold.

ir
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400000

Antal personer pr. 5-årige aldersgruppe

Figur 5. Aldersfordelingen for befolkningen i Danmark i pr. 1 janu11 2002
foldett på "indvandrere og efterkommere" (sort) samt "Øvrtge befolkning"
(hvid). Hele befolkningen udgjorde den I' januar 2002 i alt 5'368'354
p.rron.r. De ældre og erhvervsaktive grupper (50-59 årige) er forholdsvis
større end de nye unge erhvervsaktive grupper (20-29 årige)'
(Kilde: Danmarks Statistikbank, Danmarks Statistik' www.dst.dk).
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af den

danske befolkning

i tal har været

gennemført på statsligt initiativ i mere end 200 år via folketællinger
og ved registreringer af antallet af fødte, døde, ind- og udvandrede.
Mht. yderligere teori om befolkningsforhold generelt og i Danmark og Verden i øvrigt se f.eks. Henning Mørch: Befolkningsbeskrivelse. Geografforlaget, 5464 Brenderup eller P.C. Mathiessen:
Befolkningens vækst, Berlingske Leksikon Bibliotek.

Befolkningens vækst
For hele Verden eller for lande og landområder med lukkede befolkninger, dvs. uden væsentlig ind- og udvandring, skyldes ændringer i befolkningstallet alene forholdet mellem antal fødte ltilkomne personer) og antal døde (afgåede personer). Man kan i disse
tilfælde anvende relativt simple modeller for fremskrivninger af befolkningen, metoder, som bl.a. også anvendes inden for populationsbiologien. Alt aftrængigt af antallet af fødte og døde individer, vil
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befolkningstallet for korte tidsrum kunne forudberegnes ved anvendelsen af så simple matematiske modeller som de formler, der benyttes til rentesregning i bankvirksomhed, og som også indgår i folkeskolens pensum i matematik.
Når vi ser på forholdene i lande med store ud- eller indvandringer,
samt for mindre landområder (f.eks. kommuner eller sogne), er disse
simple modeller fra rentesregningen ikke tilstrækkelige, men skal
suppleres med oplysninger om flyttemØnstre, aldersfordelinger mv.
Og for længere tidsrum vil resultaterne blive yderligere usikre.
Ud fra valgte forudsætninger kan man imidlertid relativt præcist
forudsige et befolkningstal til et bestemt tidspunkt og f.eks. også
beregne en befolknings aldersstruktur til samme tidspunkt. Man skal
altid være opmærksom på beregningens svagheder i hvert konkrete
tilfælde, og altid understrege det grundlag, som beregningen er
udført på. Resultatet af beregningen kan derefter kun blive
fejlfortolket, hvis forudsætningerne ikke bliver korrekt beskrevet
eller, hvis usikkerheden ikke forklares sammen med resultatet.
Beregningen vil selvfølgelig være mest sikker for relativt korte
tidsrum, da ændringer i samfundsforhold mv. selvfølgelig kan gribe
ind i flytteaktiviteter, døds- og fødselshyppighed osv.
Analyse af befolkningens vækst
For at forstå baggrunden for folketallets udvikling skal man kende
vækstens enkelte elementer. Væksten er summen af fødselsoverskuddet og vandringsbalancen, udtrykt i denne formel:

V:Bnu-Btu.-F-D+I-U

I denne formel er

V:

Vækst: Befolkningstallet tit tidspunkt "nu" (B'u)
minus befolkningen til til tidspunktet"før" (B*.) dvs' alle
fødte minus alle døde plus indvandrede minus udvandrede
inden for f.eks. et år.

F:

antal levende fødte, dvs. dødfødte og aborter ikke tæller
med. Man tæller heller ikke antal fødsler eksempelvis pga.
tvillingefødsler mv. For mere udførlig definition se evt.
Statistisk Årbog, Danmarks Statistik.)
D : antal døde
I: antal indvandrede
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U : antal udvandrede
F - D kaldes fødselsoverskuddet eller den naturlige vækst
I - U kaldes nettovandringen eller vandringsbalancen

F, D, I, U er de såkatdte demografiske komponenter
dvs. de enkelte elementer, som væksten består af og
som nonnalt opgØres for et år ad gangen'

Talrækker
Befolkningsudviklingen i lande eller landområdet følger ofte typiske
regelmæssige forløb, som kan opstilles i matematiske formler f.eks.
som talrækker eksempelvis differens- eller kvotient-rækker.
Nævner man f.eks. tallene I og2, og beder en anden person om at
fortsætte talrækken, vil de fleste mene, at det næste rigtige tal i rækken er tallet 3. Det er det imidlertid kun rigtigt, hvis man har valgt at
opremse en talrække, hvor forskellen mellem ettal og det næste hver
gang er 1. Hvis man vælger en anden udvikling i tallene, f.eks. en
fordobling, som udviklingen fra I trlzjo også er, så vil det tredje tal
efter 1 og2 blive 4 og det fierde tal bliver 8. Altså 1,2,4, 8 i stedet
for I ,2,3,4. Begge talrækker kan derfor væfe lige rigtige, hvis man
kun kender de første 2 og ikke har fået flere detaljer at vide.
Tilsvarende kan andre talrækker opstilles, hvor forskriften (eller
formlen) kan give et helt tredje resultat.
De tre talrækker herunder er matematisk set lige "rigtige", idet
blot forskrifterne eller formlerne er forskellige. Den øverste talrække
er med forskellen I mellem hvert tal i rækken. Den anden række
indebærer en "fordobling" for hvert nyt tal, og den tredje række indebærer at forskellen til næste taI er en numerisk forøgelse af forskellen
til det forudgående tal med plus en.
l, 213, 4,, 5, 617, 8 (1, l, l, l, 1o .........)
l, 2, 41 8, 16, 32, 64 (1,2, 4, 8,, 16 .........)
l, 2, 4, 7 , ll, 16, 22 (1, 2, 3, 4, 51 6 ...)
En talrække kan også indebære en 3-dobling for hvert tidsrum, dvs. I
kan blive

til

3, g, 27, 81, 243, (2, 6, 18, 54' 162. -..)
Der er en tendens til, at den menneskelige hjerne har sværere ved at
opfatte og forstå nye remser og rækkefølger, når først en bestemt

l,

rækkefølge har sat sig i hukommelsen. Remsen 1,2,3,4, 5 osv.,
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som følger den rette linie, svarer til den allertidligste indlæring fra
skolestarten og før. Den vil af de allerfleste umiddelbart blive
opfattet som mere logisk og naturlig end senere indlærte mere komplicerede talrækker, som vi nok kunne forstå som ældre skoleelever,
når vi blev spurgt i matematiktimen, men som vi ikke i nær samme
grad genkender i verden omkring os.
Umiddelb art er det derfor også ret vanskeligt for de fleste at
forstå, at Verdens befolkning vil fordoble sit antal for hver ca.35 år
og forstille sig en sådan udvikling, når det har taget millioner af åt at
nå det aktuelle antal.
Det var udviklingen i to af disse talrækker, som den engelske

præst og samfundskritiker Thomas Malthus anvendte i
publikation "On the Principle of Population" fra 1798, hvor

sin
han

fremsatte tesen om, at Verdens fødevareproduktion udvikler sig efter
talrækken l-2-3-4, medens befolkningstallet udvikler sig efter
talrækken l-2-4-8 for de samme tidsrum. Han konkluderede derfor,

at befolkningstallet vokser hurtigere end fødevareproduktionen og
forudså at efter tallet 2 indtræffer hungersnød, krig og epidemier.
Eftertiden har diskuteret om de to talrækker gælder, og hvorvidt
konklusionen er sandsynlig. Malthus' ideer er dog jævnligt taget op
igen i forbindelse med nye historiske forudsætninger. Se f.eks.
Meadows, Donella H. et al. (1972): Grænser for vækst - En rapport
til Romklubbens projekt vedrørende menneskehedens truede situation, Gyldendal.
En simpel vækstmodel - rentesregning

Fremskrivning af befolkningstal kan også ske ved anvendelse af
renteberegningsmodellen (l+r)n, hvor r er lig med renten eller i
oÅ-(netto)tilførsel af
forbindelse med befolkningsforhold den årlige
personer. n er antallet af år.
Men der er et lille fif. Følgende formel gælder generelt:
FORDOBLINGSTID X RENTE :70 (en konstant)
eller FORDOBLINGSTID:70 / RENTE'
idet rente : århgbefolkningsvækst
Det er praktisk at kende og bruge begrebet fordoblingstid, hvis
man skal sammenligne udviklingen i flere befolkninger. Begrebet
anvendes bl.a. også i rentesregningen eller som det omvendte begreb
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(amortisation i rentesregningen og halveringstid i kernefysikken).
Fordoblingstiden er den tid, det tager for I kr. at blive trl2 kr. (eller i
vort tilfælde den tid, det tager "for 1 menneske at blive til 2
mennesker")

- se tabel 6.

Tabel 6
Fordoblingstider, dvs. den tid det tager for en befolkning at blive
dobbelt så stor med tilsvarende o/o hrliee vækst.
(antal år)
1 bliver til2 iløbet af
ved (oÅ årlig vækst)

ll5 % (:0,2oh) pr. år

350 år ved
280

,/o

2t0
t40

pÅ

zo

U3
t/,

Ån

VBD I

3s

2

23

J

l7
I4

4

t2

6

10

7

5

Denne model kan med størst sikkerhed anvendes i korte tidsrum eller
for såkaldte "stabile befolkninger", hvor fødselstal, dødstal og antallet af vandrende ikke varierer ret meget over tid. Tilsvarende simple
modeller kan også anvendes, hvis en i gangværende udvikling er
stabil.
Det er vigtigt at kunne skelne mellem vækst, dvs. ændring i antallet og ændringer i væksten. Hvis indvandringen går i stå, er det alene
væksten, der falder og ikke antallet af indvandrere og efterkommere,
der bliver mindre. Det svarer til, at når renten falder bliver kapitalen i
banken ikke mindre. Det er alene den årlige tilskrivning, der bliver
mindre. Kapitalen vokser fortsat, blot ikke så hurtigt.

Befolkningsprognoser
Staten, herunder de forskellige myndigheder, har stor interesse i at
kende mulige fremtidige befolkningstal bl.a. af hensyn til bolig og
institutionsbyggeri og planlægning af uddannelsesbehov. Staten har
derfor brug for både at kunne forudsige antallet af institutionsbørn,
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skolebørn og plejekrævende ældre og selvfØlgelig også de erhvervsaktive og produktive aldersgrupper. Da det som bekendt er vanskeligt at spå om fremtiden, vil forudsigelsen af en række af forudsætningerne for kommende folketal også mere eller mindre have karakter af spådomme eller gætterier. Vigtigt er da at kunne vurdere, om
den ene eller anden udvikling er sandsynlig. Man kan også vælge at

formulere flere forudsigelser udover en umiddelbar fortsættelse af
den aktuelle udvikling, f.eks. et værste og bedste skøn og så gøre
rede for de forskellige forudsætninger og sandsynligheden for, at det
vil indtræffe. Der vil således være store forskelle i slutresultatet alt
efter, om fødselshyppigheden forventes at stige eller falde fremover,
eller om den medicinske forskning betyder yderligere fotøgelse af
levealderen for de ældre, fald i spædbørnsdødeligheden og lignende.
Det er logisk nok mest vanskeligt at give et præcist gæt på udviklingen på lang sigt. På kort sigt er bedømmelsen af fremtiden sikrere,
hvilket svarer ganske til principperne for vejrforudsigelser.
Ved beregningen af prognosen støtter man sig både på udviklingen i selve folketallet i de seneste år samt på kendskabet til den hidtidige og igangværende udvikling i de demografiske komponenter
(antallet af fødte, døde, ind- og udvandrede). Af meget væsentlig
betydning for befolkningsudviklingen er desuden kendskabet til
udviklingen i middellevealder, vielsesalder og den alder, som
mødrene har,, når de føder deres bøm. På kort sigt, dvs. 10-20 år, er
de helt aktuelle samfundsprocesser af overvejende betydning for
bedømmelsen af folketallets udvikling. Derfor er det meget vigtigt at
kende den øjeblikkelige situation og tendenserne i de forudgående
ganske ffi år.
Den aktuelle situation
De seneste tal fra Danmarks Statistik (www.dst.dk) i serien "Nyt fra
Danmarks Statistik", Nr. 206, 21. maj 2002, "Indvandrere og efterkommere samt udenlandske statsborgere l. april 2002" oplyser, at
der pr. 1. april 2002 var ca.419.000 personer i Danmark som betegnes som "indvandrere og efterkommere". Desuden er det oplyst, at
der i Danmark pr. 1. april 2002 er ca. 256.000 "udenlandske statsborgere" med bopæl i Danmark.

Side 94

Tal om indvandring

Tabel 7
Befolkninssudviklins 1990 til 2001 i Danmark på befolkninsssrupper
Danmarksbefolkn. A
B
DEFGH
C
Vækst fra 1990-2001

Befolknings-

Antal
1

Hele

befolkn.

.1 .1

andel

990

o/
/o

5.135.409* 100,0

i alt 1l års vækst

Antal

andel

1.1.2001

antal % o/ol Fr
100,0o/o 213.803 4,2% 0,38 %

% 5.349.212*

O/

/o

fordobl.tid
af

ca.200

heraf:

Indv.+efterk. 214.571* 4,2% 395.947* 7,4% 181.376 84,6% 7,1%

9,1

% 258.630* 4,8% 107.986 71,7 % 6,5 % 10,1
Danske statsb. 4.984.165 91,1o/o 5.090.582 95,2o 105.811 2,1% 0,19% 370
Udl.statsb** 150.644*

2,9

Danske stats-

borgere afoverv.
dansk oprindelse 4.920.838 95.8 o/o 4.953.265 85.1 o/o 32.427 0.'7 oÅ 0^06 oÅ 1200
x Kilde: Danmarks Statistik www.dst.dk
x* Danmarks Statistiks benævnelse
G angiver den årlige o/o-vise tilvækst dvs. (C-A)/Ax100%/11år
H angiver fordoblingstiden, dvs. det antal år en befolkning er om at fordoble sit antal, når den
årlige tilvækst i 0% er som i kolonne G.

Antallet af udlændinge ("udenlandske statsborgere")

i Danmark

og antallet af "indvandrere og efterkommere" udvikler sig dramatisk
i disse år. I perioden fra 1990 til 2001 er antallet af udlændinge
vokset med 107.986 fra 150.644 til 258.630 i 2001, hvilketeren
vækst på 6,5 Yo pr. år. Med andre ord sker der en fordobling af
antallet af udlændinge i Danmark for ca. hver 1 1. år.
Antallet af "indvandrere og efterkommere" er tilsvarende fra 1990
til 200 I vokset med I 8l .37 6 personer fra 214.571 til 395.947, hvilket
er en vækst på 7 ,7 oÅ pr.år eller en fordobling af antallet for hver ca.
9 år. Til sammenligning er den øvrige danske befolknin g fra 1990 til
2001 vokset i antal med32.427 personer fra 4.920.838 tll4.953.265.
Der er her tale om en vækst på kun 0,06 o pr. år eller en fordobling af antallet for hver ca. 1200 år. (Den "Øvrrge danske befolkning"
indeholder ifølge definitionen fra Danmarks Statistik også børn af
naturaliserede forældre blot den ene forælder er født i Danmark).
Antallet af tildelte statsborgerskaber (naturalisationer) stiger efter
1997 bl.a. som følge af, at det store antal asylansøgere fra begyndelsen af 9O'erne nu opfylder kravet om opholdsperiode i Danmark
(normalt 7 år).I 1999 var der særligt mange tyrkere, der fik dansk
statsborgerskab, fordi ny tyrkisk lovgivning nu gjorde det muligt
bl.a. at bevare rettigheder i Tyrkiet vedrørende arv og erhvervelse af
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lige tal for antal naturalisationer i 2001 er 20.423 - altså en stigning i
forhold til 2001". Antallet af repatrieringer (genbosættelser i hjemlandet) har i de seneste 10 år været ca. 240 personer pr. år. Der er
således 100 gange så mange nye opholdstilladelser om året som
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Figur 6. udviklingen

i

af

"indvandrere", "efterkommere" og
"udenlandske statsborgere" i Danmark fra 1980 til 2002. Efter 1983
knækker kurven opad ("indvandrerstoppet" i 1973 og "Verdens mest
humane udlændingelov" i 1983). Igen i 1996 knækker kurven opad. Den
antallet

i antallet af "udenlandske statsborgere" i 1998 til
2002 skyldes det store antal "naturalisationer" i disse år, som modregnes i
antallet af nye udlændinge, således at det samlede antal udlændinge ikke
stiger helt så meget i disse 3 år. Se fig. 7 herom. Som det fremgår af
kurverne, er udviklingen ikke jævnt stigende i alle årene, idet antallet ser ud
til at forløbe liniært i perioder, således at væksten ikke er konstant, men
knap så store stigning

stiger med tiden.

fast ejendom. For året 2001 er der oplyst to tal, nemlig 11.902 og
20.423.Integrationsministeriet forklarer i sin årbog 2002 om det lille
antal naturalisationer i 2001 (11 .902), at "det tilsyneladende fald
skyldes dog blot, at den sidste af de tre årlige naturalisationslove ikke
nåede at blive vedtaget på grund af folketingsvalget i november.
Integrationsministeriets kontor for indfødsret oplyser, at den sidste
naturalisationslov omfatter 8.521 personer, hvorfor det sammenligneSide 96

Går vi tilbage til f.eks. år 1980, var antallet af "indvandrere og
efterkommere" langt mindre. Hvis man skal have et indtryk zf,
hvilken udviklingstendens antallet følger, kan vi med fordel se en
god snes år tilbage (figur 6).
Af tallene fra Danmarks Statistik fremgår det, at tilvæksten af
"indvandrere og efterkommere" fra 1980 til 1990 var ca. 61.600
personer, medens tilvæksten i de efterfølgende 10 år var mere end
2% gange så stor med i aItca. 163.600 personer. Spørgsmålet rejser
sig da, om det er den ene eller den anden udvikling i væksten, der vil
fortsætte fremover? Der åbner sig umiddelbart flere muligheder.
Vil antallet af "indvandrere og efterkommere" vokse med samme
7o-vise vækst på7,7 oÅpr. år som i de sidste l0 års gennemsnit, eller
vil denne %-tilvækst ændre sig, som den gjorde fra firserne til
halvfemserne?

i

antallet af "indvandrere og efterkommere"
vil det betyde en fordobling af antallet
de næste l l år. Dvs. at der i 2012 er ca. 800.000 "indvandrere og
efterkommere" i landet. Samtidig er "den Øvrtge befolkning" stort set
ikke vokset, idet den i de næste 30 år kun forventes at vokse med ca.

Hvis tilvæksten

fortsætter med J ,7

oÅ

om året,

300.000 personer.
Tallene kan også ses fra en anden talmæssig synsvinkel. Fra 1980
til 1990 steg antallet af "indvandrere og efterkommere" i Danmark
med ca. 61.613 personer fra 152.958 tIl 214.571. Fra 1990 til 2000
steg antallet med yderligere 163.591 personer til 378.162. Væksten
bl'ev på den måde 2,5 gange større over l0 år i halvfemserne end i
firserne, således at tilvæksten i de kommende 10 år måske ikke bliver
på de samme ca. 163.600 personer som i halvfemserne, men måske
2,5 x 163.600 dvs. snarere 409.000 personer.
Og er dette skøn måske endda sat for lavt?
I tabel 8 vises udviklingen i antallet af personer i de forskellige
befolkningsgrupper for perioden 1980 til 1990 og fra 1990 til 2000.
Udover folketallet i de 3 år er væksten angivet i tabellen for de melSide 97
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Hele landet 1990 -2001

Hele landet 1990 - 2001
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Figur 7. Antal opholdstilladelser, naturalisationer (tildelinger af dansk
statsborgerskab) og repatrieringer (genbosættelser i hjemlandet) fra Danmark fra 1990 til 2001. Antallet af opholdstilladelser stiger markant efter
1994. Opholdstilladelser gives til arbejdsmæssige formåI, til asyl og til
familiesammenføringer. Se fig. 8 herom. | 1997 er antallet af tildelte
statsborgerskaber lidt mindre end 1996. Dette forklares af Ministeriet for
Integration med "omstruktureringer i de administrative rammer for
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lemliggende perioder. Det ses heraf, at antallet af "indvandrere og
efterkommere"fra 1980 til 1990 steg med 61.600 personerelleri
gennemsnit med ca.6.200 personer pr. år fra ca. 153.000 tI|214.600.
I de efterfølgende l0 år fra 1990 til 2000 steg antallet fra 163.600 til
378.200 med i gennemsnit godt 16.400 pr. år. Dette viser, at væksten
både antalsmæssigt og i forhold til antallet i periodens start er steget
betydeligt.
Desuden er i tabel 8 anført en prognose fra Danmarks Statistik for
årene 2010 og 2020. Af prognosetallene ses, at udviklingen skønnes
at medføre en tilvækst på knap 20.000 personer pr. år i gruppen af

"indvandrere og efterkommere". Dvs. tilvæksten for hele landet forventes næsten overvejende at skyldes ny indvandring (ca. 18.000 pr.
år) samt vækst inden for gruppen (fødselsoverskud), medens tilvæksten i "den øvÅge (danske) befolkning" forventes at være ubetydelig.
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8 Antal spontane asylansøgere, opholdstilladelser, familiesammenførte og nettoindvandringen til Danmark fra 1990 til 2001. Bølgen i
1995 bestod af bosniere, der kom til Danmark som følge af urolighederne
på Balkan. Kurverne viser antallet af årligt nytilkomne i de nævnte grupper,
og ikke gruppernes størrelse igennem tiden. Mht. antallet af "indvandrere og
efterkommere" igennem de seneste år, se figur 6.
Tilvandringen opgØres i forskellige kategorier alt efter, om personerne
kommer til landet og anmoder om asyl (som "spontane asylansøgere") eller
f.eks. fra flygtningelejre under FN, men også som "familiesammenfØrte",
der udgøres af familiemedlemmer til allerede indvandrede børn eller
forældre samt nuværende og kommende ægtefæller. Det har her været
refereret i dagspressen, at over 93 o/o af anden- og tredjegenerationsindvandrerne fra de overvejende muslimske lande i Mellemøsten, Nordafrika
og Forindien henter deres kommende ægtefæller i oprindelseslandet.
Figur
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Tabel 8
Befolkningsudviklingen for befolkningsgrupper i Danmark fra 1980
2000 samt prognoser for 2010 og2020 på baggrund af en fremti-

til

Pr. l. januar

Indvand. Efterkom. Indv.+eftk. Øvrige bef.
134.700* 18.300* 153.000

l 980

+10 års vækst
I

(1980-1990)

5.t22.100*

61.600

4.920.800 5.135.400*
(1990-2000) 163.600
296.900* 81.200* 378.200 4.951.900 5.330.017*
181.100* 33.500* 214.600

990

+10 års vækst

2000

Prognoser fra Danmarks Statistik 2001

+10 års vækst

.

(2000-2010)

188.700

406.700* 160.200* 566.900

2010

2020

Hele Bef.

4.969.t00

+10 års vækst

(2010-2020)

4.961.000

5.528.000*

4.979.000

5.740.100*

194.300

504.400* 256.700* 761.100**

Kilder: I denne tabel anvendes tal for grupperne "Indvandrere og Efterkommere" jf. Danmarks
Statistiks terminologi. C: A + B, tallene er afrundet til hele 100 personer.
* Kolonne A, B og E: Kilde: Danmarks Statistik: www.dst.dk (prognose 2001).
xx ved den forste folketælling i Danmark
i 1769 var der i alt ca. 769.000 personer.

Tabel 9
Udsangspunkt 2000
Prognoser for 2040

378.165 4.951.855 5.330.020

I

Simpel matematisk beregning for 2040
Fordobling af Indv.+eftk. for hver I I år 5. 140.000
I .2 Væksten i de kommende l0 år er
2,5 gange væksten i de foregående l0 år 14.765.000
Fortsat 18.000 netto indv. pr. år +
2 oÅ fødselsoverskud hos indv. +eftk.
1.921.000
2. Danmarks Statistiks prognoser for 2040
I.I

2.t

1999

2.2 2000
2.3 2001
2.4 2002

5.000.000

I 0. I

5.000.000

40.000

19.765.000

5.000.000

6.921.000

993.000 5.000.000 5.993.000
1.071.000 s.000.000 6.071.000
I .2 l

3.000 5.000.000

6.2 I 3.000

902.000 5.000.000 s.802.000

De enkelte tul i tub.ll.
pp"
("lndvandrere og efterkommere", øvrige og hele befolkningen. Alt efter forudsætninger kan
f.eks. antallet af "indvandrere og efterkommere" i 2040 beregnes at være 802.000 pi.ron".
(dvs. ca en fordobling i forhold til antallet i 2000 (vækstmodel 2.4)), eller l4.i mio. (hvis
væksten i hver ny l0-års periode bliver 2,5 gange væksten i den forudgående l0årsperiode(vækstmodel 1.2). Man skal her være opmærksom på, at alene et fødselsoverskud på
ca. 2 oÅ om året betyder imidlertid en fordobling af antallet på 35 år.

Danmarks Statistik formulerer jævnligt befolkningsprognoser,
som da også har forskelligt resultat, da grundlaget for beregningerne
ændrer sig (tabel 9). Dette forhold er nævnt i en artikel i bladet
"EntreprenØren" fra marts 2000.
I det efterfølgende afsnit refereres kort en række fremskrivninger
af folketal for udviklingen i Danmark, bl.a. de seneste års offentliggjorte prognoser fra Danmarks Statistik, og forskellene i grundlaget
for fremskrivningerne.
Kommentarer til prognoserne i tabel 9 og figur 9:
Tabel 9 viser udviklingen i forskellige prognoser frem til år 2040. r
figur 9 fremskrives udviklingen yderligere til år 2100 for at kunne
konstatere, hvordan mængdeforholdet mellem gruppen "den øvrige
danske befolkning" og gruppen af "indvandrere og efterkommere"
forskydes i årene efter 2040, og for at fastslå tidspunkterne for, hvornår danskerne er i mindretal i forhold til indvandrergruppen alt efter
prognosemodel, såfremt de forskellige prognosers forudsætninger
kommer til at gælde igennem hele perioden til år 2100.
Det mest ekstreme tilfælde (Figur 9, 3-a-b) er hvor tilgangen i
gruppen af indvandrere i hver ny l0-årige periode er 2,5 gange tilgangen i den forrige l0-årige periode (som det er sket i 90'erne i forhold til 80'erne). Her vil indvandrer-befolkningsgruppen være af
samme størrelse som den Øvrtge (danske) befolkning omkrin g år
2030. Men hvor sandsynligt er det?
Hvornår indvandrergrupper opnår politisk flertal, vil imidlertid
også aflrænge af, hvornår indvandrerne sammen med indvandrervenlige partier i Folketinget og kommunale og amtskommunale råd får
flertal. Danske synspunkter kan derfor risikere at komme i mindretal
længe inden indvandrergrupper antalsmæssigt overgår danskerne.

simpel matematisk beregning fordobling

af antallet fi

o'indvandrere og efterkommere"
for hver 11 år (tabel 9 - l.l og
figur 9 -2 a-b):
Der er i denne prognose taget udgangspunkt i udviklingen fra 1990
til 2000, hvor antallet af "indvandrere og efterkommere" voksede
med 7 ,7 oÅ om året eller fordobledes for hver I I år. Dvs. i 20ll vil
antallet af "indvandrere og efterkommere" være 378.000 x 2 : ca.
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750.000. I2022 vil der være 1.5 mio. I2033
i 2040 5.14 mio.

vil der være 3.0 mio. og
Fo rske

Forudsætningerne herfor er fortsat "fri indvandring", et stort
udvandringspotentiale i udvandringslandene i form af voksende
befolkningsoverskud og øget udbredelse af kendskabet til forholdene
i Danmark efter principperne om "ringe i vandet" (mund til øre) og
resultat bl.a. i form af "kædemigration".
Det er i denne prognose også forudsat, at alle forhold vedrørende
fødselstal og dødstal er som i perioden 1990 til 2000 både for den
oprindelige danske befolkning og for indvandrerne. Det gælder også,
at mulighederne for at vandre til Danmark er tilsvarende frie, som de

llige

be fo

lkning sfremskrirrninger

Hvis denne udvikling fortsætter, vil
oprindelige danskere vil være mindre i forhold til
omkring år 2034.

de indvandrede ca.

Simpel matematisk beregning - væksten i de efterfølgende 10 år
er 2,5 gange væksten i de forudgående år (tabel 9 - 1.2 og figur 9
- 3 a-b):
Grundlaget for denne beregning ef, at væksten i perioden 1990 til
2000 var 2,5 gange væksten fra 1980 til 1990. Dvs. atfotøgelse af
antallet i 2010 er 2,5 gange forøgelsen af antallet fra 1990 til 2000. I
2040 vil det betyde 14.765.000 "indvandrere og efterkomere".
Forudsætningen herfor er igen et stort udvandringspotentiale og "Iii"
adgang til Danmark og udbredelse af kendskabet til Danmark efter
"ringe i vandet" - modellen.
Antallet af "indvandrere og efterkommere" forventes her at stige
med 2,5 gange antallet i de forudgående 10 år, ligesom antallet i
perioden 1990 til 2000 steg i forhold til perioden 1980 til 1990 (se
tabel 8), idet antallet af "indvandrere og efterkommere" fra 1980 til
1990 steg med ca.61.600 og fra 1990 til 2000 med ca. 163.600.
Hvis denne udvikling fortsætter betyder det, at der i 2010 vil være
2,6 x 163.600 personer mere i kategorien "indvandrere og
efterkommere", hvilket vil sige ca.425.000 oven i de 378.165, som
var i landet den l. januar 2000. Dvs. om 10 år kan det forventes, at
der vil være 803.500 i denne gruppe. Og om 20 år yderligere ca.
2.089.000, dvs. 2.9 mio. t alt.
Denne fremskrivning er den mest ekstreme og mest pessimistiske.
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Figur 9. (Se på den foregående side) Figuren viser forskellige prognoseforløb for befolkningsgrupper med indvandringsbaggrund og den samlede befolkning samt et forløb for den Øvrrge befolkning frem tll år 2100. Fra 1980
til 2000 er udviklingen kendt. Kurverne efter 2000 er "gæt" også kaldet

til boliger, uddannelse, sundhedsformål osv. til personer som i
første omgang ikke er i stand til at bidrage til landets økonomi.
Mange af disse medbringer også en kultur, som er i konflikt med
vesteuropæisk og dansk levevis. De skandinaviske lande er i denne
retning særdeles sårbare, da de økonomisk er baserede på en fælles
økonomi og en udbredt social solidaritet. Beskatningsgrundlaget og
det sociale sikkerhedsnet er højt, men forudsætter også gennemgående bred tilslutning for at kunne fungere. Samfundet må ved fortsat
indvandring evt. opgive væsentlige dele af sine solidariske forpligtelser som følge af en uforudset omprioritering på grund af bekostelige
integrationsprojekter. Denne proces vil optage væsentlige midler, der
ellers var forventet anvendt til ældre- og sygepleje eller børnepasning
og uddannelse. Samfundet kan derfor risikere, at store dele af befolkningen, som i dag er i stand til at bidrage aktivt økonomisk, vil modsætte sig en udvikling, hvor deres forventede senere behov nedprioriteres af hensyn til en indvandret gruppe, som måske aldrig bliver i
stand til at frembringe et økonomisk overskud.
Fortsat nettoindvandring på 18.000 pr. hr samt et fødselsoverskud blandt indvandrere og efterkommere p^ 2 oh pr. hr
(tabel 9-1.3 og figur 9 - 4 a-b):
Denne fremskrivning med anvendelse af en nettoindvandring på
18.000 pr. år svarertil en fortsatuændret årlig indvandring i tal, som
den er sket i de sidste par år. Dertil lægges en naturlig vækst svarende til det aktuelle fødselsoverskud hos indvandrergruppen i Danmark
jævnfør figur 10. For hvert 10-år forventes derfor en netto-tilvandring på 180.000. I 40 år i alt 120.000. Når fødselsoverskuddet på 2
oÅ fra de allerede tilstedeværende samt de nytilkomne indvan-drere i
løbet af de 40 år lægges oven i indvandringen giver det i år 2040 i aIt
1.921.000 "indvandrere og efterkommere". Dvs. at en umiddelbar
fortsættelse af de sidste få års årlige tilgang (antal) i løbet af 40 år vil
betyde yderligere 1,5 mio. mennesker i Danmark, heraf de fleste fra
tredjeverdenslande. Fortsætter udviklingen efter dette mønster vil
antallet i indvandrer-gruppen svare til antallet af "Øvrige danskere"
omkring år 2080.

fremskrivninger eller prognoser.
1-a-c viser udviklingen på baggrund af Danmarks Statistiks prognoseberegning fra 2001.
1-a er udviklingen for hele befolkningen.
l-b er udviklingen for "indvandrere og efterkommere", og
1-c er for "øvrige befolkning" (Tallene her inkluderer børn af naturaliserede
forældre, hvor en af forældrene er født i Danmark).
2-a-b viser udviklingen, hvis væksten for indvandrere og efterkommere
fortsat bliver 7,7 o om året . 2-a viser udviklingen for indvandrere og
e fterkomm er e. 2 -b vi ser udviklingen for hele befo lkningen.

3-a-b viser udviklingen, hvis tilvæksten

i

gruppen

af

indvandrere og

efterkommere vokser med2,5 gange tilvæksten i 10-året inden, således som
væksten var i 9O'erne i forhold til 8O'erne. 3-a viser udviklingen for
indvandrere og efterkommere. 3-b viser udviklingen for hele befolkningen.

4-a-b viser udviklingen, hvis der fremover kommer ca. 18.000 nye
indvandrere

pr. år og de

herboende indvandrere

og

efterkommere

reproduceres vokser med et fødselsoverskud på2 % omåret.
5 a-c viser den forløbne, skete udvikling i årene 1980 til 2000. 5- a viser

hele befolkningen, 5-b viser indvandrere og efterkommere, og 5-c viser
Øvrtge befolkning.

Kurven for danskerne og kurven for "indvandrere og efterkommere"
krydser hinanden allerede omkring år 2030, og danskerne vil da være
i mindretal.
De to først kommenterede fremskrivninger forudsætter ikke
konkrete fødselsoverskud eller nettoindvandringstal, men er blot
umiddelbare fremskrivninger efter sandsynlige talrækkeforløb på
baggrund af den konstaterede udvikling. Disse forløb vil i praksis
dog ikke være ret sandsynlige, da landets økonomi ikke vil kunne
bære en sådan fortsat tilstrømning. Et økonomisk sammenbrud må
derfor kunne forudses i løbet af en ganske kort årrække, hvis
indvandringen fortsat har denne karakter og også omfatter relativt
uuddannede befolkningsgrupper fra overvej ende tredj everdenslande.
Som konsekvens vil en sådan fortsat indvandring beslaglægge meget
væsentlige dele af modtagerlandets økonomi til integrationsformåI.
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l999-prognosen for 2040 (tabel 9-2.1):
I "Nyt fra Danmarks Statistik", nr. 217 fra 28. maj 1999, "Befolk-

20O2-prognosen for 2040 (tabel 9-2.4):

ningsprognose for Danmark 1999-2040" skelnes mellem et "hovedforløb" og2 alternative forløb med høj henholdsvis lav fertilitet.
Prognoserne fra 1999 viser, at folketallet vokser fra 5.314.000 pr.
1. januar 1999 til 5.993.000 pr. l. januar 2040 (hovedforløbet) og
6.288.000 r 2040 som følge af høj fertilitet henholdsvis 5.707.000
med lav fertilitet.
I alle 3 forudsigelser fra 1999 indgår en fortsat nettoindvandring
rnellem 11.000 og 17.000 fra år2010 og i årene derefter. Forskellen

den samlede befolkning i 2040 forventes at være 5.802.000 personer.
Forudsætningerne her er bl.a., at den årlige nettoindvandring falder
jævnt fra ca.14.000 pr. år i2006-2007 tll ca. 5.000 personer i2039.

på de tre viste prognosetal opstår alene på grund af forskelle

i de

forventede fødselstal.
20O0-prognosen for 2040 (tabel 9-2.2)z

I "Nyt

fra Danmarks Statistik", nr.216 fra 30. maj 2000, "Befolkningsprognose for Danmark 2000 - 2040" forventes folketallet pr. 1.
januar 2040 at blive 6.071.000 personer i alt.
Forudsætningerne for dette tal er bl.a. en forøgelse på 300.000
personer fra 2000 t|l 2015 på grund af nettoindvandring, idet nettoindvandringen derefter anføres til ca. 18.000 år.
200l-prognosen for 2040 (tabel 9-2.3 og figur 8-l a-c):
"Nyt fra Danmarks Statistik" nr.224 fra 21. maj 2001, "Befolkningsprognoser 200I-2040" oplyser et samlet befolkningstal i 2040
på 6.213.033 personer.
Forudsætningerne for dette tal er bl.a. en forøgelse på grund af
indvandring med 300.000 personer frem tll2016, og derefter 18.000

nettoindvandrede pr. år. Denne model forudsætter bl.a. også, at
fødselstallet hos den indvandrede del af befolkningen tilpasser sig
den lokale befolknings lave niveau. I dag er fødselstallene hos
personer med udenlandsk statsborgerskab på et niveau, som svarer til
forholdene i oprindelseslandene (se tabel l0 og fig.10). En umiddelbar ændring af fødselstallet hos indvandrergrupperne til dansk niveau
på relativt kort sigt ser ikke til atvære i vente.
På længere sigt betyder denne udvikling, såfremt den finder sted,
dog også en udskiftning af den oprindelige danske befolkning, da
tilvæksten udelukkende skyldes indvandring og den danske befolk-

"Nyt fra Danmarks Statistik", nr. 217 fra 30. maj 2002 oplyser,

at

Hvilke af disse prognoser er sandsynlige?
Det ses af prognoserne fra Danmarks Statistik for årene 1999,2000
og 200 |, at t løbet af bare 3 år er der tydelige forskelle i Danmarks
Statistiks vurdering af befolkningsudviklingen aftrængigt af de
forventninger, som indbygges som betingelser for udviklingen. Idet
antallet af "øvnge befolkning" kun forudses at undergå en meget
svag ændring, vil væksten i antallet af personer i Danmark i de
nævnte prognoser fra Danmarks Statistik stort set alene ske på
baggrund af tilgang udefra samt intern tilvækst blandt de indvandrede via fødsler.
Ved sammenligning af de forskellige prognoser i tabel 9 og figur
9 er det klart, at Danmarks Statistiks prognoser er relativt "konservative". Imidlertid er der intet til hinder for, at en af de mere ekstreme prognoser også vil kunne blive virkelighed. Spørgsmålet er blot,
om de indlagte betingelser for opfyldelse vil indtræffe. I vurderingen
af sandsynligheden af de forskellige forløb må man inddrage de
forhold, der påvirker og styrer vandringerne ikke kun i Danmark,
men også i udvandringslandene.
Er det derfor sandsynli gt, at indvandringen absolut vil holde sig
på det aktuelle niveau dvs. med højst 18.000 indvandrere pr. år? Og
hvad sker i udvandringslandene? Vil folketallet i disse lande stadigt
stige voldsomt, eller vil fødselstallet falde? Vil de sociale og
økonomiske forhold udvikle sig til det bedre? Og vil en demokratise-

ring af de politiske forhold f.eks. komme til at betyde, at motivationen til udvandring mindskes?
Vil man i modtagerlandene på den anden side på grund af presset
på økonomien i form af fortsatte og stigende udgifter til integrationsprocessen indføre begrænsninger

i indvandringen? Og hvor er denne

grænse?

ning ikke har nogen egenvækst. Men "den Øvrtge danske" befolkning vil først være i mindretal på landsplan omkring år 2200.

I det mest ekstreme tilfælde af de forskellige viste prognoser på
figur 9-3a vil antallet af indvandrere være af samme størrelse som
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den øvrige danske befolkning i løbet af 25-30 år, forudsat, at den
eksponentielle vækst i indvandrerantallet fra de sidste 20 år fortsætter fremover.
Selv om der vil gå mere end 25-30 år, før tndvandrergruppen i
antal overgår de oprindelige danskere, ffiå det forventes, at den indfødte danske befolkning inden dette tidspunkt allerede vil være
kommet i mindretal i en række kommuner, der findes særligt attraktive af indvandrere f.eks. i Hovedstadsområdet. Og situationen fra
disse områder vil da t høj grad kunne påvirke udviklingen for hele
landet. I en række kommuner er der allerede sket imødekommelse af
muslimske religiøse krav i offentlige institutioner begrundet i principper om rene og urene fødevarer, tørklæder m.v. Det er derfor nemt
at forestille sig et samfund med endnu flere religiøst betingede krav
og begrænsninger, når andelen af muslimer stiger til 10, 20 eller 25%
i de enkelte kommuner.
Hvis den politiske udvikling medfører restriktioner og ringere vilkår for indvandrerne i Danmark end i nabolande som f.eks. Sverige
eller Tyskland, vil menneskestrømmene i første omgang i stedet forventes at gå dertil, indtil disse lande eller EU samlet regulerer
tilgangen. Helt aktuelle tal tyder allerede pe, at processen er
påbegyndt i løbet af 2002 som følge af de stramninger, der er indført
af den nye regering efter valget i november 2001 .
Hvis der ikke indføres begrænsninger i indvandringen i samarbejde med andre lande, eller hvis de nuværende danske begrænsninger
kun har midlertidig effekt, kan det vise sig, at indvandringen igen vil
stige efter en forholdsvis kort periode.
Det vil kunne f.eks. blive tilfældet, fordi de foreløbigt indførte
stramninger i et vist omfang kun forlænger nogle tidsfrister, og fordi
antallet af personer med kendskab til forholdene i Danmark også
Øges i takt med indvandringen, samtidig med at udvandringspotentialet i bl.a. Mellemøsten, Forasien og Nordafrika er særdeles højt og
stærkt stigende. Man må forvente 300-400 mio. personer i overskud i
løbet af de næste 50 år alene fra de arabiske lande. (Se forsiden).
Presset på Europa ser ikke ud til at falde inden for den nærmeste
fremtid, så en yderligere stigning er derfor mest sandsynlig, med
mindre forholdene i Danmark gøres meget mindre tillokkende. I de
mest ekstreme tilfælde vil befolkningspresset på basisressourcerne

(mad og vand) i landene i Mellemøsten måske kunne føre t1l, at disse
lande vil anvende handelspolitiske aktioner (olieleverancerne) for at
få Europa til at liberalisere sin indvandringspolitik
De fleste lande, som har gennemløbet en økonomisk udvikling i
lighed med den industrialisering, der er sket i Europa og Nordamerika, vil også have opnået forbedringer af de sociale og sundhedsmæssige forhold. Der er i den forbindelse som regel også sket et typisk
skifte fra høj fødsels- og dødshyppighed til lav fødsels- og dødshyppighed. Det er en befolkningsproces, som kaldes "demografisk transition". I Danmark faldt dødshyppigheden gennem 1800- og 1900tallet som følge af bedre fødevareforsyning og lægevidenskabelige
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forbedringer, og fødselshyppigheden faldt efter 1890 ligesom

i

de

andre vesteuropæiske lande til et så lavt niveau i 1970'erne, at der
ligefrem kan tales om det europæiske "demografiske selvmord" med

effektiv familieplanlægning m. v.
I slutningen af 1SOO-tallet og begyndelsen af 1900-tallet udløste
faldet i dødshyppighed og den fortsat høje fødselshyppighed en periode med et meget stort fødselsoverskud - det såkaldte "babyboom".
Tilsvarende "babyboom" udviklede sig i mange ulande efter 2.
verdenskrig med en faldende dødshyppighed som følge af overførsel
af medicinsk teknologi fra Europa og USA. I mange ulande er
fødselshyppigheden nu ved at falde på grund af fortsat økonomisk
udvikling med forbedringer af offentlig social og sundhedsmæssig
service.

De muslimske lande har bortset fra et enkelte tilfælde (Iran) alene
gennemgået de første faser af den demografiske transition. Dødshyp-

pigheden er faldet, men fødselshyppigheden er stadig høj. Dvs.
fødselsoverskuddet er meget stort. En forøgelse af velstanden i disse
lande har endnu ikke haft den forventede effekt på fødselshyppigheden og heller ikke i synderlig grad hos herboende indvandrerkvinder fra disse lande (tabel l0 og figur l0). Fødselsoverskuddet er i de muslimske lande i dag desuden væsentligt højere end
blandt europæiske kvinder omkring år 1900, eftersom de europæiske
kvinder dengang blev gift i en højere alder, og der ydermere dengang
også varhøjere barsels- og spædbørnedødelighed end i f.eks. landene
i Mellemøsten i dag.
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Tabel 10
Antal fødte og den samlede fertilitet (frugtbarhed) efter moderens statsborgerskab.
For kvinder bosat i Danmark. - gennemsnitstal for 1996-2000.
Antal
Moderens

Alle

statsborgerskab levendefødte

statsborgere

Danmark
Udenlandske
Europa
heraf:

66 951
s9 809

statsborgere

4l-Danmark

Jugoslavien (tidl.)

6t4

Norge
Storbritannie

206
1't3

919

t,7

.V

Sverige

178

766

1,5

2 818

2,4

o

069
t9'7
091

I

1,4

7
3

I

Tyskland

I

Afrika
Marokko
Somalia

Amerika

2

Asien

herafi

350

2 669
2 068
2 202
556

Tyrkiet

heraf:

140

Aldersbetinget fødselshyppighed i Danmark

Samlet Antal børn
fertilitet pr. kvinde
I 735 i hjemlanI 687 det 1998

2t4

116

4 382
4 370

681

5 103

224

I

185

409

4 946

196

C)ceanien

Statsløse og uoplyste

........

Kilde: Befolkningens

bevægelser

)'7
2,4
4,9
2,1

hb

:t
,4
,,/

2001

4(
-

1,9

2000. Danmarks Statistik, november
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"samlet fertilitet" er det antal børn 1.000 kvinder føder i løbet af deres liv,
hvis de føder i overensstemmelse med fødselsaktiviteten i de viste aldersgrupper. De aldersbetingede fødselstal i tabel l0 viser, at der iårene 19962000 i Danmark blev født 66.951 bøm om året, hvoraf 59.809 blev født af
mødre med dansk statsborgerskab (inklusiv "indvandrere og efterkommere"

i besiddelse af dansk statsborgerskab) og i alt 7)40 af mødre med
udenlandsk statsborgerskab. Tabellen viser altså forholdene for kategorien
"udenlandske statsborgere" og ikke for "indvandrere og efterkommere". Fra
1996 til 2000 voksedeantallet af "udenlandske statsborgere" i Danmark fra

222.746t!|237.695 i1997,til249.628 i 1998, 256.214i 1999 og259.357 i
2000. I gennemsnit var det 245.140. Et fødselstal pe 7.140 svarer til en
fødselshyppighed ph 2,9 procent eller 29 pr. 1.000 personer. For den
danske befolkning i samme periode fødte pr. L000 kvinder i gruppen af
øvrige danskere 12 børn pr. år (59.809 fødte af ca. 4.944.000).
Frugtbarhedens fordeling på mødrenes aldersgrupper og statsborgerskab
fremgår af figur 10. Kolonnen yderst til højre viser antallet af børn pr.
kvinde (ikke pr. 1000 kvinder) i de respektive hjemlande.
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Figur 10. Den aldersbetingede fødselshyppighed blandt indvandrerkvinder i
Danmark sammenholdt med danske kvinder. Gennemsnitstal fra 1996-2000.
Danske, norske og tyske kvinder adskiller sig ved generelt lav fødselshyppighed i alle aldersgrupper, herunder især få fødsler blandt de helt unge
kvinder. Kvinder fra lran og det tidligere Jugoslavien, der begge er vestligt
påvirkede, har en forholdsvis lav samlet fødselshyppighed, som dog er
stØrst i de yngre år. Lllandt typiske tredjeverdens indvandrerkvinder er
fødselshyppigheden generelt høj og høj både i de unge og i de ældre aldersgrupper. For somaliske kvinder fortæller tallet, at når somaliske kvinder er
ældre end 40 år er fødselshyppigheden på niveau med de mest fødeaktive
danske kvinder. Tallene for "samlet fertilitet" i tabel 10 er sumtal af de i fig.
1 0 viste aldersbetingede fødselstal.

Da indvandrerkvinderne opretholder et forholdsvist højt fødselstal,
er der en årlig "naturlig tilvækst" (fødselsoverskud) på ca. 2oÅ, som
man skal huske at lægge oven i tilvæksten fra selve indvandringen.
Alene på grund af fødselsoverskuddet vil der inden for gruppen af
Side
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indvandrere og efterkommere ske en fordobling af gruppens antallet
for hvert 35. år. Med ca. 18.000 tilvandrede plus et fødselsoverskud
på 2 o/o af de nuværende 400.000 vil der i de første år i alt være en
talmæssig tilvækst på ca. 26.000 pr. år og stigende derefter.
Den ovenfor skitserede udvikling forløber væsentligt hurtigere
end Danmarks Statistiks prognoser, men

til gengæld langsommere

end de simple matematiske fremskrivninger af den hidtidige udvikling. I dette tilfælde vil indvandrerbefolkningen nå samme antal som
"de øvrige danskere" omkring år 2078-79.
Det ses af figur 10, at indvandrerkinderne fra en række lande
karakteristisk føder børn ikke alene i større samlet antal end europæiske kvinder, men også fordelt over hele deres frugtbare livsafsnit.
Det gælder især i de helt unge år, hvor danske kvinder typisk ikke far
børn pga. uddannelse eller livsstilskrav, men også i den lidt højere
alder, hvor fødslerne ikke finder sted så hyppigt længere blandt f.eks.
danske kvinder, fordi man har nået det antal børn, som man ønsker,
og bl.a. atter er i gang på arbejdsmarkedet.
Den samlede frugtbarhed for den danske eller lignende befolkninger fra Nordvesteuropa er ca. I,J fødte børn pr. kvinde igennem
hendes frugtbare livsafsnit fra l5 tll 49 år (tallet 1,7 er inklusiv børn
af indvandrerkvinder). I den tilsvarende ånække vil en indvandrer-

kvinde fra et tredjeverdensland føde mellem 2,4 (Iran) og 5,7 børn
(Somalia). Iran har for et muslimsk land ganske afvigende forhold
mht. fødselstal, og landet var da også, før præstestyret blev indført;
ret vestligt orienteret.
Fødselshyppighederne for indvandrergrupperne i Danmark afspejler i betydelig grad tallene for oprindelseslandene.

Er der grænser for indvandring

?

Rent antalsmæssigt er der næppe grænser for indvandringens størrelse, da befolkningsgrundlaget (udvandringspotentialet) i udvandringslandene er kolossalt og dertil voldsomt stigende. Men man kan forestille sig økonomiske og sociale grænser i indvandringslandene,
hvorefter indvandringen ikke længere er attraktiv. Presset på naturressourcerne (især på landbrugsjord og vand), på boliger og uddannelse i udvandringslandene er kolossalt stort. Afjordens nuværende
ca. 6 milliarder mennesker vil der i de kommende årtier være adskilSide 112
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lige nytilkomne hundreder af millioner, som kan se en fordel i en
tilværelse i det "rige" vesten, herunder Danmark. Der hersker næppe
tvivl om, at presset på ressourcerne i den tredje verden vil være en
væsentlig drivkraft til yderligere udvandring i de kommende årtier,
med mindre fødselstallet falder ganske drastisk i disse lande samtidig
med, at de økonomiske forhold bliver betydeligt forbedrede, herunder at der sker en udjævning af de økonomiske goder. Og selv om de

kommende familier i de nævnte lande begynder at vælge "febørnefamilien" efter europæisk mønster, vil alene de nuværende
meget store årgange af børn og unge med en "neutral" reproduktion
(2 børn for 2 forældre) skabe en fordobling af befolkningen i disse
lande r løbet af de kommende 25-30 år, når de vokser op, fordi de
nuværende børn og de kommende fødedygtige årgange er meget
store i forhold til de nuværende forældre- og bedsteforældregenerationer, som de erstatter.
Ressourcerne i Europa og Nordamerika er ikke ubegrænsede, og
foruden de kulturelle konflikter mellem visse indvandrergrupper og
de oprindelige befolkninger i de europæiske lande vil indvandring i
stor målestok i Vesteuropa også her udgøre et betydeligt pres på
drikkevand, kloakforsyning, affaldsbortskaffelse, boligbyggeri,
uddannelse og sundhedsvæsen.
Danmark og andre velfærdslande efter skandinavisk model er her
særligt udsatte, fordi disse samfund bygger på en høj grad af økonomisk fællesskab og solidaritet med et stærkt udbygget socialt

sikkerhedsnet. Forudsætningen er, at en betydelig del af befolkningen, yder sit bidrag til fællesskabet, men modtager til gengæld,
når situationen opstår, den fornødne hjælp fra fællesskabet. En
unaturligt kraftig vækst i antallet af forsørgede vil imidlertid øve et
pres på økonomien og medføre en økonomisk ustabilitet. Danskerne
forventes at yde, og yder af tillid til det sociale systems effektivitet,
særdeles store skattebidrag til den offentlige drift, men mærker da i

i2002 rhøj grad. hvorledes offentlige besparelser slår
igennem på serviceområder som skoler, børne-pasning og ældrepleje,
når regeringen som lovet op til valget 2001 ønsker at holde beskatningsprocenterne i ro.
Hvis indvandringen derfor fortsætter ureguleret, og samfundets
økonomi ikke tilpasses den nye situation f.eks. i form af højere grad
disse måneder
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af selvfinansiering og brugerbetaling af hidtil skattebetalte offentlige
ydelser, vil det solidariske danske samfund bryde sammen på grund
af forøgelsen af udgifterne til boligbyggeri, uddannelse, sundhedsplej e, overførselsindkomster osv.

Set fra en ressourcemæssig synsvinkel vil indvandringen kunne
fortsætte indtil fordelene ved udvandring er eliminerede, f.eks. når
modtagerlandenes økonomi bryder sammen. Det må imidlertid også
forventes, at den politiske situation i modtagerlandene, inden dette

sker, vil blive så ustabil, at der vil ske politiske indgreb, som
modvirker denne udvikling. En indvandring af den aktuelle størrelse
på ca. 18.000 pr. år vil derfor alene kunne fortsætte, hvis de sociale
goder revurderes, og en væsentlig del af disse overlades til selvfinansiering hos borgerne. Det vil være let at forestille sig, at der
kommer en voldsom reaktion fra de mennesker, som i tillid til
systemet igennem et langt liv har indbetalt til de sociale goder, men
til sidste får at vide, at de nu selv skal betale - og derved reelt
kommer til at betale to gange for ydelserne uden selv at få del i dem.
Man skal her se på forskellige økonomiske og politiske forhold i
både udvandringslandene og i Danmark (Europa). Hvad er det, der
gør Europa og herunder især Danmark så tiltrækkende, og hvilke
forhold påvirker folk til at udvandre?
Der kan næppe herske tvivl om at de vesteuropæiske lande med
en høj levestandard, et fintmasket socialt net, mange frihedsgrader
for personlig adfærd og udbredt tolerance over for fremmede kulturer
virker tiltrækkende på store befolkningsgrupper i ferne lande, ikke
mindst når de sammenligner egne forhold med det billede, de kan se
af livet i Vesteuropa.
Udover ønsket om personlig fremgang med bedre økonomiske og
sociale muligheder er der i vidt omfang også politiske og religiøse
forhold at tage i betragtning i forbindelse med befolkningstallenes
udvikling og udvandringen. I mange muslimske lande er der ikke
gjort forsøg på samfundsmæssrgt at styre befolkningstilvæksten, også
selv om den moderne lægevidenskab i over et halvt hundrede år har
giort sin indflydelse gældende ved f.eks. at mindske spædbørnsdødeligheden og forlænge middellevealderen. Det betyder, at disse
lande i vid udstrækning har en befolkningstilvækst, som langt overSide I
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går forholdene i Europa under de store udvandringsbølger i slutningen af 1800-ta11et.
Trods mange af disse landes økonomiske velstand bl.a. som følge
af olieudvindingen er der kun i begrænset omfang opstået produktionsvirksomheder i landene, og velstanden er generelt ikke forholdsvist så udbredt i befolkningen som i f.eks. Danmark. I de vestlige
lande (men også i Kina og delvist i Indien) blev den økonomiske
udvikling fulgt af et fald både i dødelighed og fødselshyppighed.
Dette er imidlertid ikke sket i de muslimske lande, hvor religiøse
motiver er med til at opretholde meget høje fødselstal.
Prognoser for udviklingen i muslimske lande fortæller, at der i de
kommende årtier vil være mange hundrede millioner mennesker i
overskud alene i de arabiske lande, der som bekendt er meget ressourcefattige. Landene ligger i områder, der, bortset fra olieforekomsterne, især er prægede af mangler. Problematisk er især mangelen på helt basale ressourcer såsom vand og landbrugsjord. Disse
lande ser derfor ud til at stå uden tilstrækkelig egenproduktion af
fødevarer til den befolkningstilvækst, som de har i udsigt.
Sidste nyt - siden regeringsskiftet i november 2001
I Danmark er der efter regeringsskiftet i november 2001 sket en
reduktion i antallet af nye "spontane asylansØgere",ligesom antallet
af ansøgninger vedrørende familiesammenførrnger ser ud til at være
faldet. Spørgsmålet er, om disse bestræbelser vil slå igennem på
længere sigt, eller om de blot vil betyde en udsættelse af problematikken med et par år, hvorefter den tidligere tilgang fortsætter i
uændret omfang, fordi udvandringslandene stadig producerer et
befolknings-overskud, som disse landes egne ressourcer ikke kan
bære, og regeringer ikke reagerer aktivt over for?
I første halvår af 2002 er der ifølge medierne (på baggrund af
oplysninger fra Udlændingestyrelsen) sket et dramatisk fald i antallet
af asylansØgere i årets første seks måneder, samtidigt med at færre
asylansøgninger bliver anerkendt af Udlændingestyrelsen.

En halvering af asylansøgerantallet i første halvår af 2002 i
forhold til 2001 betyder, at der vil være ca. 6.000 ansøgere, hvilket
imidlertid kun svarer til en nedgang til det ansøgerantal, der var i
midten af halvfemserne.
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En ukendt fremtidig størrelse vil være den mulige indvandringsstrøm fra de kommende nye EU-lande i området øst for det tidligere

landets egne grænser, idet arbejdsløsheden blandt akademikere er

jerntæppe.

Der tilbagestår til den aktuelle debat et stort behov for at få
yderligere dokumentation for den aktuelle befolkningsmæssige situation og udviklingsperspektiverne på baggrund heraf. Det er på sin
plads her at efterlyse, at de forskningsinstitutioner, der arbejder med

Behovet for arbejdskraft har igennem alle årene været omtalt som
en faktor, der absolut nødvendiggjorde indvandring, ikke mindst i
lyset af den aktuelle danske befolknings alderssammensætning og en
sikker forudsigelse af, at der i de kommende 10-20 år er meget store
årgange (fra 1940'erne), som forlader arbejdsmarkedet og meget små
ångange, som kommer ud på arbejdsmarkedet.
Lignende problematik har tidligere været fremme, idet man bl.a.
også har forudset stort arbejdskraftoverskud i forbindelse med den
teknologiske udvikling. Den store arbejdsløshedsperiode, som
begyndte i 1973, og som ofte sammenkædes med oliekrisen, hænger

imidlertid også snævert sammen med kvindernes indtog

på

arbejdsmarkedet. Antallet af beskæftigede nåede igennem 1970'erne
og 1980'erne nye rekorder, samtidig med at antallet af arbejdsløse
også satte rekorder. Der var derfor reelt tale om strukturarbejdsløshed, som arbejdsmarkedet og samfundet delvist tilpassede sig med
en række offentlige ordninger. Det aktuelle problem med mangel på

og

flaskehalsproblemer modsiges imidlertid af
statistikkerne over antallet af arbejdsløse og personer på overførselsindkomster. En stor gruppe helt unge mennesker er heller ikke i reelt
omfang til rådighed for arbejdsmarkedet i fuldt omfang, da det er en
udbredt skik at benytte de første l-2 år efter afsluttet skolegang til
midlertidige beskæftigelser mv. Skoleforløbene med efterhånden
obligatorisk l4-årigt forløb (børnehaveklasse og 10. klasse er
særdeles udbredt) holder også en stor del af I-2 årgange kunstigt ude
af uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Det sidste har indirekte
skabt forholdsvis lave ledighedstal.
Erhvervslivets mangel på specialister aflrjælpes imidlertid ikke
særligt effektivt gennem den nuværende indvandring, da den især
omfatter personer fra den tredje verden med ringe eller helt uden
uddannelse. Hvis der er behov for specialiseret arbejdskraft, kan
problemerne løses både gennem uddannelse af den arbejdskraft, der
bliver overflødig gennem strukturændringerne, eller ved at gøre det
attraktivt ikke at lade sig førtidspensionere, bl.a. burde behovet for
f.eks. akademisk arbejdskraft væsentligst kunne klares inden for

arbejdskraft
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særdeles høj.

emnet indvandring og integration eller beskæftiger sig med at
vurdere den fremtidige udvikling, også beskæftiger sig med de
negative konsekvenser af indvandringen og får afdækket, hvilke
konsekvenser et kommende højere antal indvandrere kan fa ud fra en
økonomisk bæredygtighedsbetragtning. Hvor mange flygtninge og
indvandrere vil et socialsolidarisk velfærdssamfund som det danske
kunne bære at integrere pr. år og totalt? Kan samfundet tilsvarende
bære en opdeling af befolkningen i en muslimsk befolkningsgruppe
og en ikke-muslimsk befolkningsgruppe?
Tabel 11
Arbejdsløshed og skjult arbejdsløshed i Danmark samt
"Indkomsterstattende vdelser" i 2001.
Alle ordninger
Yarige ordninser i alt

heraf

1.180.716

- folkepension
- førtidspension
- efterløn/overgangsydelse

Midlertidiee

heraf

2.l96.Sst

ordnineer

- arbejdsløshedsdagpenge
- sygedagpenge
- barselsdagpenge
- kontanthjælp
- revalidering
- kommunal aktivering

- AF-aktivering
- orlovsydelser
- ledishedsydelse
Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr.246

726.613
264.118
189.985
1.015.835

297.424
3r

0.003

95.904
130.809

30.62s
68.809
37.399
42.010
2.860
juli 2002. Danmarks Statistik. www.dst.dk.

-29.
Tallene er stort set uændrede sammenlignet med årene umiddelbart inden.
Regeringens initiativ i oktober 2002 for at få flere ud på arbejdsmarkedet er
derfor velbegrundet ud fra disse tal. Der er siden 1994 registreret et svagt

fald i ledigheden. Antallet af personer på arbejdsløshedsdagpenge,
kontanthjælp, kommunal og AF-aktivering, orlovsydelser samt
ledighedsydelse er i alt 726.486, hvilket dækker, hvad man kunne kalde den
"potentielle restarbej dsstyrke".
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Pensioner i Danmark 1984-2001
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Figur 11. Antal personer i Danmark med forskellige typer pensioner i årene
fra 1984 til 2001. Tjenestemandspensionerne ophører fra 1995. Antallet af
personer med folkepension er stort set uændret igennem hele perioden.
Antal personer på efterløn stiger stærkt omkring 1995 og er derefter kun
meget svagt stigende. Antallet af førtidspensionister falder efter 1997. Der
er i årene 200112002 stadig et stort antal personer uden for arbejdsmarkedet
dels som efterlønnere, dels som ledige på arbejdsløshedsdagpenge. Dertil
kommer personer på orlovsydelser og forskellige former for aktivering. (Se

figur

300000

1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000
Tid

Figur 12. Antal ledige personer og antallet af personer i Danmark med
forskellige former for "indkomsterstattende ydelser" fra 1984 til 2001 .
Antallet af personer på kontanthjælp reduceres i antal fra 1994, men
erstattes af "aktiveringer". Antal personer på arbejdsløshedsdagpenge har
maksimum omkring 1993 og falder derefter stærkt. Der er omkring
200112002 stadig et stort antal personer uden for arbejdsmarkedet dels som
ledige på arbejdsløshedsdagpenge, dels som efterlønnere (fig. 1l), og som
personer på orlovsydelser og forskellige former for aktivering. En del af
ordningerne er indført i perioder med stor arbejdsløshed.
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Udover den befolkningsmæssigt økonomiske situation bør konsekvenserne af kulturforskel lene

o

gså afdække

s.

Hvor ligger den maksimale belastning? Hvordan forebygges
konflikter, hvis indvandrertallet vokser så drastisk, at den produktive
del af befolkningen må se velerhvervede rettigheder begrænsede, og
hvor ligger grænserne for, hvilke indrømmelser et lands oprindelige
befolkning er villig til at acceptere - til gengæld for hvilke modydel-

talte presse, ligesom TV-mediet også bør bidrage ved at formidle
korrekte informationer. Tal og umiddelbare konklusioner er også ofte
her forkerte, hvilket dyberegående undersøgelser ofte godtgør.
Kritisk journalistik er på sin plads over for anvendelsen af tal og
statistikker og ikke kun over for holdninger.

ser?

Der er et meget stort behov for præcise oplysninger om indrrandringen til Danmark. Debatten er hidtil blevet undertrykt og
fordrejet bl.a. ved anvendelse af misforståelige tal og begreber. Eller
også er anvendte talstørrelser blevet afvist eller modsagt med andre
tal. Det er nødvendigt for en lødig debat, at alle ved, hvad man taler
om. Desværre er en stor del af det materiale, der udarbejdes af de
forskellige samfundsfaglige og statistiske institutioner, som beskæftiger sig med indvandring, meget lidt tilgængeligt for den almene
befolkning bl.a. på grund af det anvendte sprog, trods forskellige
tilgængelige rapporter på internettet. Institutionerne og deres medarbejdere bør derfor anstrenge sig på at formidle mere forståelige
informationer til et bredere publikum, end det hidtil har været
tilfældet. Der er også behov for at få uddybet det talmæssige
grundlag vedrørende indvandringen. En lang række spørgsmål om
indvandringens økonomi er forblevet ubesvarede, da myndighederne

f.eks. ikke oplyser eller kan oplyse om offentlige udgifter til
integration af flygtninge og indvandrere. Også her svæver tallene i
luften. Statistik anvendes dagligt i medierne til forskellige dokumentationsformåI, men al statistik kan misbruges (læs f.eks. Darrel Huff:
Hvordan man lyver med statistik. Vintens Forlag 1964). Misbrug og
fejlanvendelser opleves ved daglig avislæsning og i den løbende

politiske debat.
En del af kommende konflikter vedrørende indvandringen vil
måske kunne undgås, hvis der også var større åbenhed om sådanne
tal. Materiale fra Rockwool-fonden og regeringens "Tænketank" fra
omkring l. november 2002 ser ud til at være en begyndelse på også
at inddrage en økonomisk synsvinkel i debatten.
Opfordringen om at bidrage til debatten med korrekte og
fyldestgørende tal og oplysninger skal også rettes til den skrevne og
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EMPATI, FODBOLD OG MEDIERNES ROLLE
Af Morten Lintrup
Empati er et af de ord, som man skal kende og forstå for at
være med på noderne i dag. Det betyder indfølelse, evnen til at sætte
sig ind i andres følelser på en forstående, accepterende og venlig
måde. Skolebørn bliver udsat for empatitræning, og enhver der vil
begå sig i højt eksponerede og vellønnede job som fx politikere,
erhvervsledere eller journalistiske og kunstneriske meningsdannere
Empati.

-

rnå besidde denne evne. Evnen

til indfølelse.

Men hvordan realiseres denne evne - talentet for empati - evnen
indfølelse. Det sker ved, at man projicerer sine egne subjektive
følelser over på et andet menneskes livssituation og forestiller sig,
hvordan man selv ville føle, givet dette menneskes livsvilkår. Og
handler derefter, hvad enten man udfbrer en konkret ledelsesopgave
eller giver kunstnerisk liv til fiktive begivenheder på film eller i en

til

Bashir samtidig som "Årets mand" af det islamiske magasin "Sabili".
Bashir var den åndelige og muligvis også faktiske bagmand bag
terrorbomberne på Bali, som få måneder tidligere dræbte over 200,
Og i Yemen skyder en
hvorimellem tre unge danske kvinder.
- på et baptisthospital og
muslimsk fanatiker tre amerikanske læger
sårer en fierde (29112); - læger som uden hensyn til egen indtjening
eller patienternes religiøse overbevisning havde valgt at arbejde,
hvor de mente, deres indsats kunne gØre mest gavn for flest medmennesker.

Det hele sket i løbet af årets sidste få juledage,, begivenheder som
empatisk trænede journalister og politikere kommer til kort over for
at forstå. Det er væsentligt, at mange grelle eksempler kan fremdrages fra en kort periode, for det viser, at de ikke kan bagatelliseres
som enkeltstående og atypiske begivenheder. (Yderligere eksempler
følger senere i teksten. Og naturligvis inddrages også relevante
observationer fra andre tidspunkter.)

tekst.

I min ordbog fra 1972 ftndes ordet empati ikke. Det gør derimod
ordet indlevelse. Der er vist ingen, som i mellemtiden har ulejliget
sig med at skabe et fint fremmedord med samme betydning som
indlevelse.

Empati, indfølelse, - eller indlevelse. Det gØr en forskel. Den der
besidder evnen til indlevelse kan bruge både sine følelser og sin
forstand til at forstå andre mennesker. Dermed kan han nå meget
længere med sin menneskeforståelse end empatikeren. En empatisk
forfatter eller journalist kan eventuelt skrive godt om sin samtid, men
flytter begivenhederne til andre kulturer eller en anden tidsalder,
kommer han til kort, så eksempelvis moderne kinesere og middelalderlige korsfarere alle kommer til at føle, tænke og optræde som
mennesker fra skribentens omgivelser. Kun en journalist eller forfatter med ægte indlevelsesevne kan på en troværdig måde skrive om
tildragelser uden for sin egen kultur og tidsalder.

Som dette skrives hen over julen 2002 springer empatiens
begrænsninger og nødvendigheden af indlevelsesevne

i øjnene, når

man følger nyhederne i medierne. En selvmordsbombe i Grosnyj
(Tjetjenien) dræber 80 (27112).
I Indonesien kåres Abu Bakar

-
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Hvad stiller empatikeren op med den slags tildragelser? Som regel
ingenting eller meget lidt, når "onde" handlinger ikke kan forklares
med et kriminelt berigelsesmotiv eller tilskrives sindssygdom.
Kåringen af Abu Bakar Bashir til "Årets mand" fandt jeg f* omtalt i
norske Dagbladet, men ikke i noget dansk medie. Terrorhandlingerne
blev refereret i danske medier, men ikke grundigt analyseret. Som
nævnt indledningsvis kan den empatiske korrespondent nemlig kun
bruge sin indfølelse på en forstående, accepterende og venlig måde.
- Og det er godt, for blev indfølelsesevnen brugt negativt, så var
grundlaget til stede for hadsk og populistisk propaganda.
Nutidens empatiske journalister og politikere mangler et redskab
til forståelse af "det onde". Ikke så helt sjældent erkender de det selv,
og bruger dette begreb som en lidt primitiv stopklods og bagudgang,
når deres beskrivende analyse af "uforståelige" begivenheder med en
frygtelig karakter er kørt helt fast.
Det er godt, når trænede empatikere er bevidste om deres indfølelsesevnes begrænsninger og som regel afstår fra følelsesmæssigt
baseret fordømmelse af fænomener, de ikke kan forstå. Men det er
123

Empati, fodbold og mediernes rolle

Empati, fodbold og mediernes rolle

skidt at lukke øjnene og være tavs om fænomener, der fortjener en

I dette tilfælde burde det ikke være svært, for hvad er det, der står
på demonstrantens skilt? Efter omstændighederne kan skiltet ikke

skarp afstandtagen.

henvise

til konkrete personer,

de manglende flertals-s'er

må bero på

Abu Bakar Bashir.
"Årets mand 2002"

i Indonesien.
Og det er bedre med en egentlig indlevelsesevne, der rummer
både følelsernes empati og den forstandsmæssige forståelse, som
giver yderligere mulighed for saglig afstandtagen og fordømmelse,
hvor noget sådant er berettiget.
Lad os et øjeblik gå lidt tilbage i tiden til slutningen af august
2001. Det norske fragtskib Tampa samlede 438 muslimske bådflygtninge op, mange af dem bønt, og anmodede om tilladelse til at gå ind
i en australsk havn. Flygtningene var rejst ud fra lande som Afghanistan, Pakistan og Indonesien, der alle bebos og regeres af muslimske
trosfæ1ler.

Men Australien

insisterede

på ikke at ville

modtage

bådflygtningene og fik Tampa omdirigeret til den lille stillehavsø
Nauru. Et af de billeder, der i den forbindelse gik verden rundt, viser
demonstrerende muslimer på den hIIe ø Christmas Island (administreret af Australien), som krævede, at regeringen gav flygtningene
på Tampa tilladelse til at komme i land. Fotografen har fokuseret på
en ung mand med et skilt med teksten "Save our little brother and
sister".
Næppe nogen anden enkeltstående tekst eller noget foto illustrerer

bedre forskellen på empati [indfølelse] og indlevelse. Empatikeren
når aldrig længere end til at føle med det enkelte menneske i en
forfærdelig situation og stiller sig forstående, accepterende og venligt
an til kravet om redning fra elendighed. Derfor stiller fotografen også
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demonstrantens mangelfulde engelsk, og skiltet må oversættes med
"Red vore små brødre og søstre".
Red vore små brødre og søstre! - Hvad er det for en tankeverden,

som sådan et skilt afslører? Det er næppe tilfældigt, at brødre
nævnes før sØstre, ligesom det modsatte formentlig ville være
tilfældet, hvis demonstranten var en vestlig kristen. Det må siges at
være en uskyldig, kulturelt bestemt særhed. Det samme kan ikke
siges om selve sprogbrugen,"brØdre og sØstre".
"Brødre og søstre"! Det henviser åbenbart til demonstrantens

muslimsk religiøse åndsslægtsskab med flygtningene i det store
muslimske "broderskab". Det er altså kun i kraft af deres rette tro,
bådflygtningene skal reddes. Troen, og ikke kærlighed til medmenneskene, er det afgørende for demonstranten.
Desværre er denne hovmodige og diskriminerende indstilling
typisk for mange muslimer. Ikke for alle muslimer selvfølgelig.
Måske gælder det et flertal blandt muslimer, det er svært at vurdere.
Men holdningen findes i hvert fald tilstrækkeligt udbredt til at være

Den som besidder indlevelsesevne, vurderer også situationen
forstandsmæssigt. Det behøver såmænd ikke tage længere tid end
den rent følelsesmæssige vurdering og kan derfor undertiden næsten
tage sig ud som en rent følelsesmæssig reaktion.

"mainstream", altså betegne en typisk holdning. Empatikere kan ikke
se det. Empatikere vil ikke se det. Det er også forfærdelrgt, at måtte
sige det. Det er hverken forstående, accepterende eller venligt. Men
der er altså ingen vej udenom: Kan det ske, at ikke alle mennesker er
værd at samle op og redde, sådan rent fysisk, til en ny tilværelse i et
andet land? Kan sindets religiøse forurening ikke være så udtalt og
fastgroet hos nogle typer flygtninge og migranter, at om så en plads
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skaqpt på en enkelt demonstrant.
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på bunden af havet skulle blive alternativet, så vil det være mindre
ringe end en placering på bunden af de samfund, de stræber mod at

flytte til?
Bunden må de i begge tilfælde synke mod. Det er igen
forfærdeligt at måtte sige det. Det er hverken forstående, accepterende eller venligt. Der er bare ingen vej udenom. Men vi kan nu tage en
omvej og først overveje en tænkt situation fra sportens verden.
Tænk om fodboldverdenen var indrettet sådan, at der var to typer
hold. Den ene type hold trænede, som vi kender det fysisk, mentalt,
taktisk, tænkte på kostplaner og brugte gerne det bedste og mest
moderne udstyr både til træning og i kamp. Den anden type hold
henholdt sig udelukkende til fodboldens tidligste nedskrevne regler
og ville kun bruge udstyr, fx tunge støvler, som det kendtes i fodboldens barndom. Den anden type hold fandt det også usportsligt og
upassende fx at indtage væske under en kamp. Blandt andet af den
grund følte den anden type hold sig åndeligt overlegne, og opretholdt
moralen med alskens teorier om snyd og sammensværgelser, når
resultaterne gik dem imod.
Hvilken type hold mon ville ligge i toppen, og hvilken i bunden af
ligatabellen, når kampregnskabet blev gjort op?
Det er selvfølgelig et hypotetisk spørgsmål og forhåbentlig af den
grund tåleligt at overveje for den følsomme empatiker. Og forstandsmæssigt er det ganske nemt at besvare. Den anden type hold vil
selvfølgelig normalt tabe deres kampe og dermed indtage tabellens
bundplaceringer.
Men så kan det heller ikke udskydes længere: Hvordan må det da
gå mellem forskellige grupper i verdenssamfundet? Hvem må blive

vindere på velstand og velfærd, hvis moderne orienterede befolkningsgrupper skal konkurrere med befolkningsgrupper, læs muslimer, som insisterer på, at al visdom er nedfældet i århundredgamle
skrifter og på at indrette samfundet efter rituelle skikke, som modvirker produktivitet og udvikling? Og hvad sker der, når sidstnævntes
åndshovmod skal forholde sig til resultaterne i den virkelige verden?
fTænkepause for følelsesmæssigt chokerede empatikere, som
til at mobilisere forstandsmæssig indlevelsesevne. Når den er
til stede, fortsættes med...:]
trænger
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...Men den virkelige verden er selvsagt ingen

fodboldkamp.

i

den tænkte fodboldliga ville også blive mindre
forudsigelig, hvis den anden type hold til stadighed kunne sende flere

Udviklingen

og flere spillere på banen mod hold af den første type med konstant
elleve spillere. Eller hvis den anden type holds spillere efter en form
for "asylprocedure" kunne meddele dommeren, at de ville skifte side
og derefter starte interne diskussioner på "deres" nye hold om alt fra
tilbørlige træningsmetoder til fodboldspillets rette regler.
[Tænkepause for forstandsmæssigt berørte med indlevelsesevne.]

Omhyggelig analyse og tolkning af et pressefoto fra en lille
demonstration fra en mikroskopisk ø kan således føre langt. Med
tanke på hvor mange, der har gennemført en gymnasieuddannelse og
i den forbindelse har trænet billedanalyse, burde det ikke være nogen
større udfordring. Men det er det alligevel, hvis man besidder
indfølelsesevne, men savner indlevelsesevne. For empatikerens
forståelsesmæssige rækkevidde stopper lige d6r, hvor han eller hun
skal prøve at forstå andre mennesker, hos hvem empatiens evne ikke
er

til

stede.

Fra pressefotoet på Juleøen til angrebet på World Trade Center
1I.9.2001 og tilbage til de indledningsvis refererede begivenheder i
juledagene 2002 går en lige linje. I hvert enkelt tilfælde træder
mennesker, der helt savner empatiens evne, i karakter.
Gerningsmændene bag WTC-terroren er ganske som hin berygtede franske middelalderbiskop og feltherre, som forelagt spørgsmålet om, hvem der skulle skånes, og hvem slås ihjel i en indtaget by,
skal have sagt: "Slå dem alle ihjel, og lad Gud om at frelse retfærdige
og uskyldige og belønne dem i Himlen".
En sådan tankegang kan man trygt vende sig bort fra og undlade
at forholde sig til, når den optræder i et {ernt historisk perspektiv.
Men når den er en del af nutiden, nytter det ikke blot at tage afstand
fra "det onde" og tro på "det gode" i andre mennesker, for hvem
disse begreber i bedste fald er meningsløse og i værste fald betyder
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noget helt andet, end de gør for en selv. Når mange empatikere
alligevel gør den fejl, er det fordi, deres indfølelsesevne bedrager
dem - og det kan blive farligt, når det foregår i stor målestok og på
samfundsplan. Her svigter presse og medier, når de hovedsageligt

muslimsk teolog til lige netop at gøre noget ved indholdet af den
"islamiske jura". Ingen betydende kristen teolog hævder fx længere
princippet om "øje for øje og tand for tand" som udtryk for juridisk

satser på empatisk funderet reportage og analyse.

For begivenhederne udfolder sig på samfundsplan i en stor målestok, som viser, at den - efter en vestlig opfattelse - følelsesmæssige
afstumpethed og mangel på empati, der karakteriserer religiøst inspirerede terrorister, har stor udbredelse i det bagland, de udgår fra. Det
aflæses af demonstrantens skilt, af reaktionerne i muslimske kredse
på wrc-terroren og kåringen af Abu Bakar Bashir til "Årets mand" i
Indonesien. Blot for at nævne enkelte, sigende eksempler.
Mangelen på empati hos religiøse fundamentalister ses ikke alene
i handling, men kan som regel også tydeligt spores i argumentationen, når de deltager i den demokratiske debat. Med denne artikels
fokus på dagene omkring årsskiftet 2002103 er det naturligt at
fremdrage imam Fatih Alevs kommentar til statsminister Anders
Fogh Rasmussens nytårstale.
Statsministeren sagde i sin tale blandt andet: "Det har slået os

med forfærdelse, at små piger bliver udsat for lemlæstelse ved
omskæring. Det har fyldt os med afsky, at herboende imamer støtter
dødsstraf ved stening." Straks kritiseres han derpå (Jp 2lI) af Fatih
Alev for dobbeltmoral, fordi han ikke tilsvarende tog afstand fra
fundamentalistiske,, kristne præster som fx Søren Krarup og Jesper
Langballe. og videre argumenterer imamen, at shariaen først kan
tænkes indført, hvis et flertal af befolkningen engang skulle gå ind
for det, samt at han og ligesindede "naturligvis" ikke kan gøre noget
ved, at "stening og dødsstraf er elementer i islamisk jura".
Fatih Alev er helt enkelt ude af stand til at se, han selv er omfattet
af statsministerens kritik, og at ikke hvad som helst kan relativeres
og være lige godt eller skidt i et demokrati og en demokratisk debat.
Han savner enhver proportionssans, når muslimsk religiøs vold
ukritisk sidestilles med bramfri kristen forkyndelse. Han savner
enhver forståelse for demokratiets væsen, når han overser, at
demokrati netop ikke er flertalsdiktatur, så religiøs lovterror kan
aldrig blive demokratisk, om så et flertal af galninge skulle stemme
for det. og han unddrager sig sin afgørende forpligtelse som
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retfærdighed, selv om det står sådan i Bibelen.

dage senere (JP 4ll) er den igen gal med
Alev demonstrerer atter, at han som muslim
gerne forsømmer enhver lejlighed til åbent at udøve den for en
demokratisk udvikling så nødvendige interne kritik blandt trosfæller.
Under overskriften "Vi mistænkeliggøres", hævder han blandt andet:
"Det var vigtigt fefter 11.9.2001], at danske muslimer højt og
tydeligt erklærede deres afstandtagen til den konkrete
terrorbegivenhed, og at de udtrykte deres sorg og sympati med de
Allerede

to

realitetssansen. Fatih

Selv om nogle blandt muslimerne nok følte, at
døde og efterladte.
gt
at skulle stå til ansvar for, hvad trosfæller havde
det var uretfærdi
begået (...), så tøvede de muslimske organisationer ikke med fficielt

-

at fordømme gerningen, gerningsmændene og deres bagmænd'.
(Kursivering tilføj et).

Imamen

har selvfølgelig sit eget religiøse panser

mod

virkeligheden, men det er nu interessant at sammenholde skildringen
med Søndagsavisens reportage 16.9.2001: "Palæstinensernes jubel
chokerer: Uanset hvem der stod bag tirsdagens terrorangreb i USA,
så skader det palæstinensernes sag. - Det er formanden for DanskPalæstinensisk venskabsforening Ole Olsen ikke et øjeblik i tvivl om.
"Palæstinenserne har det meget svært i øjeblikket. Og deres situation
er bestemt ikke blevet lettere", siger han med henvisning til, at
grupper af palæstinensere festede i forbindelse med bombeangrebet
mod civile amerikanere. - I Sverige er der også udbredt enighed om,
at jublen i Mellemøsten skader palæstinensernes sag. Det har fået
den svenske juraprofessor Håkan Hvitfelt fra Stockholms Universitet
til at foreslå censur, fordi det er en negativ propaganda, som kan
skade de ca. 400.000 muslimer i Sverige. Han ønsker simpelt hen, at
TV ikke viser billeder af palæstinensere, der iubler". (Kursivering

tilføjet).
fGrine- og grædepause.]

Side 129

Empati, fodbold og mediemes rolle

Empati, fodbold og mediemes rolle

Håkan Hvitfelt blev så vidt vides ikke bortvist fra sit stockholmske
professorat, selvom den ønskede censur så heller ikke blev indført.
Men Fatih Alevs religion er altså ikke det eneste virksomme panser
mod virkeligheden. Det vidner også dagbladet Politiken om...
Som yderligere et eksempel fra dagene omkring jul og nytår
200212003 så lad mig også fremdrage den mageløst karakteristiske
TV-reklame, som netop i disse dage kørtes af dagbladet Politiken,
"den levende avis", som den gerne vil kalde sig. Man ser, hvad der
ligner en flok unge rødder med etnisk baggrund syd for Middelhavet
stå og se truende og overlegne ud; - derpå en svageligt udseende
dansk pædagogtype, som komisk trygler og truer, at nu må de tage
sig sammen, nu får de lov at prØve en sidste gan5, og går det stadig

organ, der skal holde øje med lødigheden blandt islamiske banker",

galt, så er det slut, så må de tage hjem. Derpå hæver han
taktstokken, og hele koret - for et kor er det angiveligt - bryder ud i
skønsang

!

Hvor ufrivilligt komisk karikerer Politiken fslangnavn i visse
kredse: Shariaposten] ikke med netop denne TV-annonce sin egen
måde at tvinge en empatibunden virkelighedsopfattelse ned over
ethvert forhold uden den fornødne forstandsmæssige analyse og
reelle indlevelsesevne.
Bedst også straks at give konkrete, redaktionelle eksempler på
dette. To markante eksempler skal anvises fra en periode på mindre
end en måned. Det andet eksempel kom 7 . januar 2003, da UVVU,
Udvalget Vedrørende Videnskabelig Uredelighed, underkendte Bjørn

Lomborgs valg af metode til sine nyskabende mrlløanalyser som
uvidenskabelig. Efterfølgende er UVVU selv kommet under kraftig
beskydning. Men mediefænomenet Lomborg startede også med
Politiken som affyringsrampe ved som redaktør Seidenfadens
proteg6 at få trykt en serie på fire aviskronikker. UVVU's afgørelse
er dermed ikke alene en underkendelse af Lomborg, den er også et
farligt angreb på hr. Tøgers fornemmelse for virkeligheden, sådan
som han lader sin avis, Politiken, fremføre den. Så UVVU har
selvsagt pådraget sig hr. Redaktørens vrede - og en hel del andres det siger næsten sig selv.
Og det første af de to eksempler forekom i Politiken 9.12.2002 i
form af en stor reportage om islamisk bankvæsen: "For at styrke
troværdigheden vil den islamiske bankverden etablere et særligt
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en ukritisk reportage fuld af empatisk forståelse, accept og
venlighed. Islamisk bankvæsen (såkaldt) benytter ikke renter, men
"bonus", forstår man. Yderligere citeres: "De islamiske bankprincipper har været brugt i mere end 1.400 år, men en egentlig
banksektor kom først i stand i 1970'erne under olieprisernes
himmelflugt, der gjorde det økonomisk muligt for bankerne at yde
rentefrie kreditter. Selv om branchen er vokset med l0-15% om året
(...) har branchen aldrig haft synderlig succes. På verdensplan
forvalter hele den islamiske finansverden kun aktiver svarende til
Danske Bank".
Så vidt, så skidt. For når nu man på den ene side ved, at
"rentefrie" islamiske bankprincipper ikke har kunnet danne basis for
nogen egentlig banksektor i 1400 år, og på den anden side også må
vide, at renten er det vigtigste prisinstrument i verdens fungerende
banksektor, og for det tredje bør vide, at "vagthunde" i form af
regeringsetablerede kontrolorganer, der netop stræber mod lødighed
og forbrugerbeskyttelse i banksektoren ved at sikre åbenhed og
sammenlignelighed på effektive rentesatser. . .
...så havde en vis redaktionel kritik og skepsis fra Politikens side
måske været på sin plads overfor, om religiøst baseret kontrol med et
"bankvæsen" baseret på alt andet end netop renter overhovedet er et
Iødigt måI. Taler sandsynligheden ikke for, at netop renteforbudet
har fungeret som en måske afgørende stopklods for økonomisk
udvikling i muslimske lande ? Er der ikke grund til at advare mod og
grund til at kritisere en udvikling, hvor muslimske landes i forvejen
utilstrækkelige ressourcer bruges på at bygge religiøst funderede
"hvide elefanter", fx et "islamisk bankvæsen", som aldrig kan danne
grundlag for bæredygtig udvikling og velfærd til flertallet af disse
landes store og hastigt voksende befolkninger ?
Ja, jeg spØrger bare. Måske lidt naivt.
Endnu mere radikalt kunne man Ønske sig en sammenlignende
analyse af forskellige kulturers syn på forholdet mellem at producere
og forbruge - eller destruere. Det burde lige være en opgave for
kulturradikale med en grundig og kun delvist forældet marxistisk
analytisk uddannelse bag sig i dialektisk materialisme. Hvis en kultur
skal være bæredygtig eller måske endda positivt ydende til verden
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som helhed, så må dens produktionsorientering være mindst lige så
udviklet som dens forbrugs- og destruktionstilbøjelighed. Er det
eventuelt sådan, at nogle kulturer fostrer kreativitet og skaber værdi i
højere grad end andre kulturer, som primært hylder gold religiøs
udenadslære eller direkte idealiserer destruktiv adfærd ?
Jeg efterlyser overvejelser i den retning blandt opinionsdannere i
almindelighed og blandt kulturradikale humanister i særdeleshed.
Utvivlsomt et naivt ønske, men det er ikke længe siden, vi har set i
Østeuropa, hvordan samfundsstrukturer bryder sammen, når uproduktiv, dogmatisk og militaristisk fokusering i uddannelses- og
produktionsapparatet fører til stor ubalance mellem samfundets

sammenlignende kulturanalyse mangler tilsyneladende

produktion på den ene side og befolkningens behov og krav til
forbrugsmuligheder på den anden side. Kan der ikke i dag peges på
samfund og kulturer, som lider af tilsvarende kollektive vrangforestillinger? Samfund, der er mindst lige så paranoide som den
tidligere sovjetmagt, og hvor misforholdet mellem produktionsevne
og forbrugsforventninger i nutiden rutinemæssigt tilskrives en ond og
vantro omverden. Mens omvendt "guddommelige" kræfter imod al
erfaring påregnes at ville opretholde samfundsordenen og understøtte
produktionsapparatet, når blot de fromme og de rene kommer til
magten i stedet for de flittige og de dygtige. (De frække og de rige
gør sig i begge tilfælde nok også gældende.)
Uden overvejelse og analyse af den slags ting, hvordan kan presse
og medier så bidrage til, at samfundet som helhed finder et realistisk
syn på folkevandringer og flygtninge og finder bæredygtige grænser
for indvandringen - både indvandringens omfang og dens sammensætning? Er der fx grund til at være på vagt overfor, om såkaldte
flygtninge er lige så paranoide som de magthavere, de flygter fra,
men at begge parter i øvrtgt er to alen af det samme stykke politisk
kultur? Er sådanne grupper flygtninge beskyttelsesværdige, og
hvordan overhovedet beskytte dem "mod sig selv" uden at bringe
vore egne samfund i fare ?

smutte med i dagbladenes hverdagsmølle.
Det første eksempel fandtes i Samvirke februar 2000

Men nu skal Politiken i særdeleshed og dagspressen

i almindelighed

ikke alene stå for skud. Den efterlyste indlevelsesevne
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medier.

Lad os derfor slutte dette lille essay med to eksempler fra
Brugsens medlemsblad Samvirke. Samvirke er et eksempel på et
folkeoplysende medie med stor spændvidde og høj kvalitet (suk, alt
er jo relativt) produceret uden samme stramme daglige deadlines og
uden den spændte økonomi, som plager dagbladene. Samvirke er
også et blad, som kan plukke cremen af features skrevet af freelance
forfattere, det er ikke nødvendigt at forlade sig på rutineprægede
reportager fra stressede og faste medarbejdere. Man kunne således
håbe, at Samvirke kunne undgå de tankeløsheder, som nemt kan

i form af en
artikel med titlen: "Islams genkomst": "Den russiske republik
Tatarstan har oplevet en religiøs revolution siden kommunismens

fald. Islam har genvundet sin historiske dominans og glort

republikken til en muslimsk ø i et russisk-ortodokst hav". Artiklen er
holdt i lyse toner og båret af empati, ikke mindst også i skildringen af
den unge økonomistuderende, Radik, "i hvis hjem der hænger
billeder og tæpper med moskeer som motiv, skønt hverken han eller
forældrene er synderligt religiøse. Ingen af dem beder fem gange om
dagen, og han drikker både øl og vodka, når han holder fest, "men
når jeg skal giftes, skal det være med en tatar, og hvis ikke hun er
det, skal hun i hvert fald konvertere til islam", siger han". Så vidt, så
godt, men mullah Sufar Xajbar får alligevel artiklens sidste ord; de
lyder: "Den eneste sharia-lov, vi vil have indført, er et forbud mod, at
bankerne tager renter".

Kontrasten mellem en angiveligt moderne økonomistuderende,
som alligevel hænger fast i religionens hængedynd, og en mullah,
som kun har et "beskedent" krav på religionens vegne, er gribende.
Mullahens krav er til gengæld lige det, som mest effektivt vil
forhindre opbygning og funktion af en moderne økonomi i Tatarstan.
Hverken Samvirke, eller artiklens forfattere, journalisterne Rune H.
Jensen og Uffe Larsen, har set en gnist af situationens skærende
ironi.
Det andet eksempel fra Samvirke forekom i nr. 911999.
Overskriften er: "Forkerte forudsigelser", og de angiveligt
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morsomme eksempler på gamle spådomme, der ikke holdt stik, er

Hvor galt det står til med fordommene om befolkningsudviklingen som et ikke-problem, er Merete Carlsens indlæg i Samvirke et
eksempel på. Den "morsomme" overskrift fra 1953 lød: "50.-75.000
flere mennesker hver dag". Men verdens befolkning vokser i dag
faktisk med cirka l0 mio. mennesker om året, svarende til næsten

af Samvirkes daglige redaktør, Merete Carlsen. Som
"tophistorie" og det allermest "morsomme" eksempel viser Merete
Carlsen en artikel fra nr. 2, 1953. Temaet er demografi,
befolkningslære, og overskriften lød: "50.-75.000 flere mennesker
hver dag".
Til den demografiske spådom knytter Merete Carlsen kommentaren: "Hvis befolkningen vokser i fremtiden med samme faft, som
den ervokset fra år 1800 til 1930, vil der iår2060 være 14 millioner
mennesker i Danmark". (Artikel fra 1953, om befolkningsvæksten i
verden og i Danmark, da der var 4,5 mio. danskere. Artiklens
fremtidsvision er lavet efter samme metode, som fremtidsforskere
bruger statistikker til i dag.)
Nej, hvor morsomt...? Tænk, at man kunne tage så meget fejl for
samlet

50 år siden...?

Demografi er den centrale, videnskabelige disciplin at have
og fornemmelse for, når det drejer sig om at forstå
befolkningsudvikling, folkevandringer og forskelle i befolkningstilvækst mellem forskellige regioner og kulturkredse. Alt sammen ting,
forståelse

som er afgørende nødvendige for, om medierne kan bidrage

til

ikke lige, hvor Merete Carlsen havde forestillet sig! De 70 mio.
mennesker årligt er flere end den samlede udvandring fra Europa til
Amerika gennem flere århundreder frem til 1910.
Og endnu værre bliver det i Merete Carlsens kommentar! Hun
gengiver i det mindste loyalt fra artiklen i 1953: "Hvis befolkningen
vokser i fremtiden med samme fart, som den er vokset fra år 1800 til
1930, ...". Jamen, så er den saglige beregningsforudsætning jo
angivet, endda i hovedsætningen, og der er intet som helst komisk
ved en fremskrivning til 14 mio. mennesker r 2060. Den både var og
er i sit udgangspunkt sagligt uangribelig! Det handler bare om at
bruge sin læsemuskel i stedet for at forlade sig på empatiske
fordomme om demografiske emner.

oplys-

ning og kvalificeret stillingtagen til, hvor grænserne for indvandring
bør gå. Og den demografiske udvikling er sørgeligt dårligt forstået
og refereret i samtlige medier. Overalt forlader journalister og
kommentatorer sig på empatisk baserede "fornemmelser" om emnet,
der i en gensidigt vildledende og selvforstærkende proces far
medierne til at afskrive befolkningsudviklingen som et ikke-problem.
Men et emne som demografi og befolkningsudvikling kan slet
ikke "forstås" rent empatisk. Når en demografisk tendens giver eller i hvert fald burde give - anledning til bekymring, så leder denne
bekymring også naturligt til kritik af visse mennesker og
befolkningsgrupper og deres adfærd på nogle af livets mest
følsomme områder: Ægteskab, fødsler, migration, valg af livsstil,
m.m. Mediernes præference for "den empatiske metode", der
forudsætter forståelse, accept og venlighed i alle spørgsmåI, har
derfor indbygget en modstrid med seriøs dækning af demografiske
spørgsmåI. Den empatiske metode bliver i sig selv en opskrift på
fordoms fuld o g forvrænget di s informati on om be fo lkning s spørgsmål .
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200.000 mennesker om dagen, så hvor er komikken? Den ligger vist
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Nr. 9/ 1999.
Men dermed er det skam ikke slut. Det bliver meget værre endnu!
For Merete Carlsen kan ikke dy sig for at sætte ekstra tryk på og
dreje kniven rundt med tilføjelse af sin egen personlige kommentar:
"Artiklens fremtidsvision er lavet efter samme metode, som
fremtidsforskere bruger statistikker til i dag." I sandhed morsomt, for
forholdet er det stik modsatte, at seriøse demografer og fremtidsforskere i dag er holdt op med at lave eksponentielle fremskrivninger
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i nutiden
en lang række optimistiske forudsætninger, om at alle landes
befolkninger vil have faldende fødselsrater, lige indtil befolkningsbaseret på en enkelt vækstparameter. Tværtimod indregnes

tilvæksten ophører. Så er det ikke overraskende, at man kan regne sig
frem tLI, at verdens befolkning vil stabilisere sig på et eller andet
(højt) niveau. Det er fantastisk bekvemt for empatikere, at vælge at
forlade sig derpå. Det er bare slet ikke nødvendigvis rigtigt.
Siden 1998 har FN's udviklingsfond, LTNDP, som laver de mest
autoritative internationale befolkningsanalyser, haft store problemer
med at opretholde sine "forventninger" til de faldende fødselsrater
overalt, der skulle føre ttl stabilisering af verdens befolkning. Det er i
grunden ikke spor mærkeligt, når der er store områder, hvor
befolkningsvæksten fortsætter hastigt, mest absurd måske i SaudiArabien med 4 mio. mennesker i 1950 over 24 mio. nu til forventet
90 mio. i 2050. Det burde påkalde sig en vis kritisk interesse fra
medier og politikere, men den er indtil videre udeblevet - måske
fordi den er uforenelig med empati som foretrukkent valg af metode.
Det beskrevne eksempel fra Samvirke på fordomsfuld omgang
med demografiske spørgsmål er nok en tak væffe end de fleste, men
formålet med analysen og med dette essay i sin helhed er ikke at

hænge enkelte medier eller mediefolk

ud fPolitiken kan

være

undtagelsen, som bekræfter reglen]. Alle forsynder sig på dette
område. Formålet er at få medier og mediefolk til at være mere
kritiske over for deres eget valg af metode. Empati, indfølelsesevne,
har selvfølgelig sin berettigelse. Der er bare en række væsentlige

temaer, som ikke kan behandles og forstås korrekt med den
empatiske metode. På de områder kræver emnets forståelse noget
mere: Indlevelsesevne.

Der ligger udfordringen.
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INDVANDRING OG VELFTTERD
Af

Jens Lintrup

Indvandringen er både en gevinst og en belastning for det danske samfund. Ingen tvivl om det. Men bliver nettoresultatet positivt eller negativt? Begge synspunkter fremsættes med styrke i
den danske samfundsdebat.
Hidtil har det desværre ikke været vore samfundsforskere,, der
føret denne debat. For vore samfundsforskere har hidtil ikke forsket i
dette problem. Tværtimod er de gået i en lang bue udenom. Går man
dem nærmere på klingen, kan man ikke undgå den opfattelse, at de
har en berøringsangst over for problemet.
Uanset hvor sagligt en forsker måtte analysere sammenhængen

mellem indvandring og velfærd, vil der være giftige tunger, der
bruger usaglige ord som fremmedhad og racisme om hans/hendes
forskning. lsær hvis den ender med at pege på et negativt nettoresultat. Og uanset hvor uberettigede sådanne betegnelser måtte
være, vil de med sikkerhed være en belastning for forskerens fortsatte karriere. På den måde har vi en udbredt selvcensur her i landet.
Kilderne til fbrskningsbevillinger og avancementstillinger kan øjeblikkeligt tørce ud. Det er ikke nok for en samfundsforsker at have
sandheden på sin side. Hans forskning skal også bestyrke de etisk
korrekte holdninger.
Under hvilke forudsætninger er indvandringen til gavn for velfærden i samfundet? Og i hvilke situationer er indvandringen til skade.
Der må være en grænse et eller andet sted. Måske flere grænser, når
flere facetter af samfundslivet skal tages i betragtning. Det er så vigtigt et problem, at samfundet bør finde udveje for at lokke kvalificerede samfundsforskere til at analysere det grundigt og sagligt. De
skal også gå over til at styre samfundsdebatten, så ufrugtbare vildskud og svinagtige insinuationer f ernes.
Danske kvinder førJer i disse år færre bØrn, end de gjorde tidligere. Den totale fertilitetsrate er faldet helt ned tll 1,7 fødsler i gennemsnit i en dansk kvindes liv.
Aborlmodstandere taler om, at denne udvikling blev forstærket
ved indførelsen af lovgivning om friere abort. Det er en fejlslutning.
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Når fødselstallet i Danmark falder, er det ikke, fordi flere graviditeter
ender med abort. Tværtimod fortæller statistikken os, at antallet af
aborter er næsten halveret, siden den mere frie lovgivning om abort
blev indført. Antallet af aborter er således faldet relativt mere end
fødselstallet. Det er simpelthen antallet af uønskede graviditeter, der
er faldende. Det fald mindsker ønskerne om abort. Derfor falder
aborttallet. Det har intet med abortlovgivnin g at gøre.
Faldet i begge tal må tilskrives to eller tre forhold. For det første
bliver seksualundervisningen i skolerne stadigt bedre, så danske
kvinder bliver stadigt mere effektive i brugen af prævention. For det
andet er kvinders deltagelse i erhvervslivet vokset. Det sker på
stadigt mere krævende poster, der kræver længere uddannelse. Så
fødslen af det første barn udskydes til et stadigt senere tidspunkt. Så
bliver der ikke tid til så mange fødsler som tidligere. For det tredie
kan det ikke udelukkes, at der er modesvingninger i, hvor "smart"
det er, at have flere børn.
Hvis størrelsen af en befolkning skal bevares uændret, må kvinderne

jo

føde 2børn

i gennemsnit.

Så længe de nuværende fødselstal

holder, er den danske befolkning derfor faldende. Det er ikke nogen
ulykke i sig selv, snarere tværtimod. Det er en fordel for naturen og
miljøet.

Den stigende levealder er en anden demografisk udviklingstendens, som det danske samfund oplever i disse år.
I forbindelse med de lavere fødselstal betyder den stigende levealder,
at forholdet mellem størrelsen af samfundets arbejdsstyrke af 20-60
årige forholdsmæssigt formindskes i forhold til antallet af pensionister. Det er en udvikling, der er fælles for alle højteknologiske samfund. Nogle frygter, at denne aldring af samfundet truer befolkningens velfærd, medens andre advarer mod en sådan frygt. Således
skriver Frank Dalgaard, cand. polit., i Politiken 2. februar 2002:
"[ 1960 arbejdede hver femte dansker ved landbrug eller
fiskeri. I dag er det kun 6n ud af hver 25 danskere, som
arbejder i disse erhverv. Alligevel produceres der flere
danske landbrugsprodukter og fiskeprodukter end nogensinde før. I kraft af den tekniske udvikling producerer færre
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mennesker

i arbejdsstyrken

altså mere, og det

vil naturligvis

også gælde i fremtiden."
Mere polemisk og vanvittigt har Geoffrey Cain fremstillet problemet
i et læserbrev i BT 28. januar 2002:
"Fornylig bragte DRI et yderst professionelt program om det

aldrende Europa, der efterlod

et

decideret indtryk af

propaganda.

Vi fik at vide, at der skal flere millioner(!) nye
indvandrere til for at kunne bevare velfærden.
Vi skal have flere mennesker, flere huse, flere biler, flere
asfaltveje, skorstene og kloakker, og vi kan ikke engang sige
nej

Men baggrunden for folkemordet i Rwanda i 1992 var utvivlsomt
den enkle, at landet var blevet for lille til størrelsen af sin voksende
befolkning. Mindre end to år senere skriver Udenrigsministeriet så
ovenstående udsagn i en officiel rapport. Kan man tillade sig at kalde
det virkelighedsflugt?
Udenrigsministeriet har ikke senere udsendt rapporter om Danmarks indsats på befolkningsområdet. Måske bunder det i, at udenrigstjenestens personale slet ikke tager befolkningsproblemer alvorligt. Således kan man i Danida's blad Udvikling nr 3 for september
2000 læse følgende udsagn:

komme til at se mere til folk fra Bangladesh i
Danmark. Bangalerne bliver flere og flere. De vælter ud over

"Vi vil

! Det er historiens nødvendighed, fortalte eksperterne.
i sig selv, det skal jage

grænserne. Presset af den stigende befolkning i det
tætpakkede land er enorrnt, og det vil også komme til at
mærkes i Europa. Det vil føje en ny dimension til
relationerne mellem Danmark og Bangladesh. Der er tale om
relationer, som rækker langt tilbage i tiden."

Samfundet kan ikke længere hvile

hvileløst videre. Blot den mindste tænkepause, og så er vi
allerede fortabt.
Kun en massiv folkeindsprøjtning fra den tredje verden
kan redde os fra undergang.

Mærkeligt nok har denne mirakelkur ikke hjulpet den

tredje verden selv. D6r ser man

en galopperende

befolkningstilvækst med til svarende forarmel se o g konfl ikt.
Hvorfor har de mange babyer ikke hjulpet d6r?
Det fik vi ikke noget svar på, fordi spørgsmålet ikke blev
rejst.

Måske tager de det op næste gang."

I

Danmarks udenrigstjeneste er det almindeligt at tage befolkningsvæksten i ulandene og konsekvenserne heraf med ophøjet
ro.
Måske kan man med rette tale om virkelighedsflugt. Rapporten
Danmarks indsats på befolkningsområdet blev udgivet af Udenrigsministeriet i 1994 i forbindelse med topmødet i Kairo dette år. Her
kan man på side 5 læse dette udsagn:

"Men flygtningeproblemerne i f. eks. Europa og Afrika har
nuværende tidspunkt ringe sammenhæng med

på

befolkningsti lvæksten.

"
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Disse muntre bemærkninger er fremsat af Danmarks ambassadør i
Bangladesh. Når jeg finder dem hjerteløse, er det, fordi jeg engang
har haft en ven fra Bangladesh. I skrivende stund sidder jeg såmænd
på en broderet pude, han engang gav mig i fødselsdagsgave.
Han arbejdede som biotekniker i Mellemøsten, og han arbejdede
hårdt. Han var fra en storfamilie derhjemme i Bangladesh. På grund
af befolkningstilvæksten var de fleste arbejdsløse. De pressede hele
tiden penge af ham. Uanset hvor meget han puklede, og hvor spartansk han levede, blev der ikke noget tilbage til ham selv. Han var
trist hver gang, han fik brev hjemmefra. Det var altid et tiggerbrev.
Hans liv var en af de virkelige tragedier, jeg har oplevet i min vennekreds.

Hans Skov Christensen er direktør for organisationen Dønsk
Industri. Han benytter enhver lejtighed til at argumentere for en
større indvandring af arbejdskraft til Danmark
Han hævder, at det er den danske industri, der skaber det materielle
grundlag for Danmarks velfærd. Det har han utvivlsomt megen ret i.
Hvis dansk industri kunne få mere arbejdskraft, kunne den skabe
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mere velfærd for befolkningen. Det må enhver kunne forstå. På dette
punkt vil ingen modsige ham.
Men når han fortsætter med at hævde, at målet kan nås ved at
lukke op for mere indvandring, kan der rejses tvivl om det kløgtige
ved hans plan, selvom den overfladisk kan se hensigtsmæssig ud.
Dansk industri er i den heldige situation at fungere i en stat med en
stærk administration, der kan skabe velordnede erhvervsvilkår. En
anden direktør i Dansk Industri, Jørgen K. Hansen, har skrevet
således i en kronik i JyllandsPosten 2002.08.28:
"Hvor grelt det står til med erhvervsvilkårene i Afrika gik op
for Dansk Industri, da vi for godt 10 år siden begyndte at
hjælpe danske virksomheder med at etablere produktion i
Afrika. Virksomheder stødte gang på gangpå vanskeligheder
i form af nærmest groteske erhvervsvilkår. Eksempelvis
tager det op mod to måneder at registrere en virksomhed i

klare sig med medarbejdere, som var prægede af de adfærdsmØnstre,
som vikingetidens danskere gik rundt med.
Det hævdes, at de 120 mio. japanere i verden producerer 5 gange
så meget, som de 1300 mio. muslimer gør tilsamrnen. Men man kan
ikke bare sige 5 x 1300/ 120: 54 og konkludere, at en japaner er
mere end 50 gange så flittig som en muslim. Tallene udtrykker bare,
at de muslimske kulturer er belastede af uhensigtsmæssige adfærdsnorrner kombineret med håbløse samfundsstrukturer.
Vi må også tænke på, at det ville være dybt uetisk af os at dræne
ulandene for den intelligens, de måtte have. Når jeg for eksempel
hØrer, at der i Danmark findes en klub for afghanske læger, får jeg
som dansker dårlig samvittighed. Når jeg hører, at medlemstallet
overstiger 40, får jeg endnu dårligere samvittighed. Disse læger gør
en god indsats ved at udfylde huller i bemandingen af danske sygehuse. Men der er langt hårdere brug for deres indsats i selve Afghani-

Ghana eller Kenya, mens det kan klares på tre dage i
Danmark. En simpel procedure som at få sine varer gennem
havnen kan tage uger på grund af bevidst forhaling af
sagerne fra toldembedsmændenes side i håb om bestikkelse.
Skattelovgivningen er i mange af landene totalt uigennemskuelig og administrationen fuldstændig tilfældig."
Æren for den danske velfærd må Dansk Industri derfor dele med det
stærke og effektive danske administrationsapparat. Dansk Industri er
også i den heldige situation at fungere i et samfund med hensigtsmæssige adfærdsnorrner.
Her tænker jeg dels på, hvordan danskcre på en arbejdsplads føler
sig forpligtede til at gribe ind på eget initiativ, når de kan se, at noget
er ved atkøre helt skævt. Jeg tænker også på, hvad danskere tolererer
uden at føle sig forhånede. Hvis en rigtig dansker bliver til grin på
arbejdspladsen, trækker han på skulderen og kan ikke lade være at

grine med. Den holdning er guld værd for effektiviteten på arbejdspladsen.

I

konkret forstand kan menneskers hjerner være udviklede forskelligt på disse holdningsmæssige områder. Det er svært at bryde ud
af de strukturer, der er prægede i hjernen under de fem første leveår.
Vi glorificerer vikingetiden. Men dansk industri ville aldrig kunne
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Dansk Industri beskæftiger sig med mange emner. Det fremgår
tydeligt af hjemmesiden på http://www.di.dk Man har fremstillet
informationsmateriale og kursusmateriale for langt over 100 emner.
De kan bare bestilles. Man har også en hel temaside om forskning og
uddannelse. Jeg ville gerne vide lidt merc om dcn forskningsmæssige
baggrund for direktørens agitation for udvidet indvandring. Det er
trods alt et væsentligt emne. Det er også et emne,, hvor bordet fanger.
Danmark kan ikke senere fortryde sine beslutninger på dette menneskelige område. Det er noget helt andet end et kortsigtet problem
som at sætte diskontoen op eller ned.
Det lykkedes mig ikke på Dansk Industris hjemmesider at finde
en antydning, der berører indvandring som "nødvendighed" for
dansk velfærd. Er det tænkeligt, at Hans Skov Christensezr slet ikke
har nogen forskningsmæssig baggrund for sin agitation? Er det
tænkeligt, at Hans Skov Christensen rkke har brugt andet end sin
egen intuition, før han besluttede sig for at agitere for udvidet indvandring til Danmark?

Hans Jensen er formand for LO. Også han har offentligt udtrykt
bekymring for de mindre årgange, der nu kommer på det danske
arbejdsmarked. Samtidigt vokser jo antallet af pensionister og
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dermed også samfundets forsørgerbyrde. også han har udtrykt
offentligt, at en udvidet indvandring er den eneste løsning, hvis
velfærden i Danmark skal bevares og fortsat udbygges.
Hans Jensen tilføjer, at den udvidede indvandring skal være
reguleret. Det skal være Danmark, der bestemmer, hvilke kvalif'rkationer indvandrerne skal have. De må ikke være højtuddannede
specialister, som ulandene selv har hårdt brug for. Så ville vi jo
modvirke vores egen ulandsbistand, som netop går ud på at skabe
vækst i ulandene. Hvordan mon han forestiller sig, at en sådan
regulering skal gennemføres i praksis? Min egen erfaring gennern 50
år har været, at hver gangjeg er kommet på fortrolig fod med en ven
fra et fattigere land, så bliver jeg spurgt, om jeg kan skaffe
vedkommende et arbejde i Danmark. Kan jeg ikke? Mit svar har
uvægerligt været et Nej. Jeg har ikke villet medvirke til brain-drain
af ulandene. For dette hensyn må mine personlige, menneskelige
hensyn vige.

Det er klart forståeligt,, at en afghansk læge gerne vil arbejde
under sikre og ordnede forhold i Danmark og til en dansk løn. Det er
stressende at arbejde under de usikre og uordnede forhold i Afghanistan. Ekstra stressende bliver det, når det skal ske til en afghansk
aflønning. Hvordan mon Hctns Jensen forestiller sig, at man kan
regulere sig uden om disse realiteter?

Flemming lbsen er arbejdsmarkedsforsker ved Ålborg Universitet.
Han mener, at Europa vil komme til at stå med et stort hul i
arbejdsstyrken, når de store årgange går på pension om en halv snes
år. En åbning for udenlandsk arbejdskraft bliver derfor nødvendig(!).
Han gør opmærksom på, at indflydelsesrige aktører på det danske
arbejdsmarked er forudseende nok til at erkende dette behov. De er
allerede gået i gang med at bearbejde det politiske system i retnin g af
større åbning for indvandring.

Bo Siidersten har en fortid som professor i økonomi ved Berkeley
Universitet i U.S.A. Senere vendte han hjem til Sverige, hvor han sad
som socialdemokratisk medlem af Riksdagen gennem en lO-årig
periode. Nu lever han som pensionist i Jonkoping. Han behøver ikke
at være bange for at spolere sin karridre med ukloge udtalelser. For
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han har sin karriåre bag sig. Han udtalte

til

Jyllands-Posten 14.

september 2002:

"Den indvandring, vi har set siden 1970, har været kostbar.
Mens indvandrerne tidligere leverede et netto bidrag til
samfundsøkonomien, så er det omvendt i dag. Et lavt gæt
siger et underskud på 42 mia svenske kroner om året - det er
i hvert fald ikke mindre. Andre siger 100 mia; men tallets
størrelse er ikke det væsentligste, det vigtige er, at tallet
vokser. Problemet øges, for det har vist sig meget vanskeligt
at integrere de nye indvandrere i det svenske samfund. En
meget stor del af dem står uden for arbejdsmarkedet, og det
er et spørgsmål, man ikke har tænkt igennem - og ikke vover
at tænke igennem."
Nogle danske politikere har lagt vægt på, at de fleste indvandrere
medbringer store familier. Det drejer sig ikke bare om ægtefælle og
en børneflok, men også om forældre. Efterfølgende vil børneflokkens
ægteskaber give anledning til nye familiesammenføringer af
uoverskueligt omfang. Disse familiers behov stiller vedvarende krav
til det danske sundhedsvæsen og til en vifte af sociale ydelser.
Men mange politikere hævder, med Ritt Bjeruegaard r spidsen, at
antallet af indvandrere aldrig kan blive en belastning for den danske
velfærd. Det kan aldrig ske, når bare danskerne bestræber sig på at
skabe en vellykket integration. Den holdning afspejler tilsyneladende
holdningen hos et flertal af den danske befolkning og lønner sig
derfor på valgdagen. Men hvor længe endnu?
Endnu er der ikke i Danmark opstået nogen videnskabelig debat
om samfundets sandsynlige gevinster og tab ved en udvidet
indvandring. Er det rigtigt, at øget indvandring er nødvendig for at
bevare Danmarks velfærd? Eller vil øget indvandring bare medføre
så store krav til medicinske og sociale ydelser, at de strukturer bryder
sammen, som Danmark har bygget op på disse områder?

Den danske stat har nu oprettet et videnskabeligt Akudemi for
Migrationsstudier i Danmurk (AMID). Det nye akademi er oprettet
l. januar 2001 som et samarbejdende netværk af samfundsvidenskabelige institutter ved universiteterne i Ålborg og Århus. "Migration"
er det videnskabelige ord for folkevandring. Akademiet har foreløbig
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antallet af pensionister over 65 år. Forholdet mellem
størrelsen af disse to befolkningsgrupper kalder man
Potential Support Ratio (PSR). For EU-landene i gennemsnit
lå PSR i året 1995 på værdien 4,3. Uden organiseret
indvandring vil denne værdi være faldet tll2,0 i året 2050.

fårct 20 millioner kroner at forske for. I øjeblikket er der ikke tegn på,
at akademiet har planer om at tage sammenhængen mellem velfærd
og indvandring på forskningsprogrammet. Læs videre i et senere
kapitel i denne bog.

LrlvFPA har udgivet en diger videnskabelig rapport om Replacement

Migration. LTNFPA står for United Nations Population Fund.
(Vistnok stod forkortelsen oprindeligt for United Nations Family

Planning Agency. Forkortelsen blev stående, da afdelingen skiftede
navn.) Afdelingen kalder sig somme tider for united Nations
Population Division.
Den stadigt mere alvorlige,, regionale overbefolkning i ulandene
er denne afdelings hovedproblem. Da der så også dukkede problemer op med aldring og faldende befolkningstal i de højteknologiske
lande, har FN's demografer ø1net en mulighed for at slå to fluer med
6t smæk ved en samtidig løsning af begge problemer. Man kunne jo
bare flytte en del af overbefolkningen i ulandene til de højteknologiske lande. Så kunne de udfylde hullerne i arbejdsmarkedet d6r. De
kaldte dette for Replacement Migration (Erstatnings Vandring).
Id6en virkede umiddelbart genial. Man begyndte straks at regne
på forskellige aspekter af tankegangen. Det var ikke helt simple
beregninger. Man måtte jo tage hensyn til, at indvandringen ikke
ville komme til at bestå af enlige fremmedarbejdere. Den ville
komme til at bestå af hele familier. Og det ville blive temmeligt store
familier. og det ville blive familier med højere fødselstal end den
oprindelige befolkning i indvandringslandet.
Hvor stor en del af modtagerlandets befolkning ville så komme til
at bestå af indvandrere og deres efterkommere, når vi kommer frem
til året 2050/
Beregningerne blev i år 2000 gennemført for to vigtige scenarier:

Scenariel. Man organiserede en indvandring, som sikrede
en uændret størrelse af arbejdsstyrken af l5-65-årige i

ad scenarie 1.
Beregningerne blev gennemført for 8 lande, Frankrig, Tyskland,
Italien, Japan,, Sydkorea, Rusland, Storbrittanien og U.S.A.. Desuden
blev de udført for Europa som helhed og for E,U alene. I gennemsnit
for EU vil størrelsen af den nødvendige ekstra indvandring af
arbejdskraft variere stærkt gennem årene. Den vil toppe i perioden
2025-30 med 2,8 mio indvandrere årligt og derpå falde til omkring

1,4 mio årligt omkring 2050. De nødvendige indvandrere til
arbejdsstyrken og deres efterkommere vil da udgøre 26% af EU's
befolkning. PSR vil da være 2,4
en ubetydelig forbedring i
forhold til værdien 2,0 uden ekstra indvandring.

ad scenarie 2.
Forlanger man, at PSR skal fastholdes uændret på 4,3, er behovet for
indvandring meget større og ligeledes stærkt varierende gennem
tiden. Behovet vil toppe i årene 2030 - 35 med 20 mio indvandrere
årligt. Resultatet vil blive, at indvandrerne og deres efterkommere vil
udgøre 7 5% af Vesteuropas befolkning i året 2050.
Desuden beregnede demograferne i UNFPA, hvor meget pensionsalderen i EU-landene måtte sættes op, hvis et PSR på 4,3 skulle fastholdes i 2050 uden indvandring. Pensionsalderen måtte i så fald
hæves

til76

år.

Også EU-kommissionen har nylig offentliggjort en rapport om den
sociale situation i Europa. Her konkluderer man, at indvandring ikke

kan løse problemerne omkring aldringen af de

europæiske

befolkningen.

befolkninger. Indvandring er en dårlig forretning for EU. Det bidrag,
indvandrerne kan levere til EU's produktion, er for lille til at føre til

Scenarie 2. Man organiserede en indvandring, som sikrede
en uændret størrelse af forholdet mellem de l5-65-årige og

et positivt nettoresultat.
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Hvad skal man mene om indvandring og 66velfærd"?
Det er sikkert nok, at den danske arbejdsstyrke er faldende. Det er
endnu mere sikkert, at forholdet mellem arbejdsstyrke og antallet af
pensionister, PSR, vil falde og falde kraftigt i de kommende år.
I min barndom var man bekymret for, at den teknologiske
udvikling skulle skabe arbejdsløshed. Under arbejdsløsheden i
1930'erne forbød staten kommunerne at bruge gravemaskiner ved
offentlige anlægsarbejder. Alt jordarbejde skulle udfores med skovl
og trillebør. Min far var vejingeniØr, ogjeg hørte ham ofte beklage
sig over denne tåbelighed. Den formindskede det produktionsresultat, han kunne få ud af en given bevilling. Men Staunings
regering hævdede med held, at denne bestemmelse var nødvendig for
at sikre den danske befolknings velfærd. Heldigvis var det ikke
nogen uigenkaldelig tåbelighed. Den kunne hurtigt fiernes, da
arbej dsløsheden gik over.
Idag står landet så i den modsatte situation, hvor det er produktionsapparatet, der er større end svarende til arbejdsstyrken. også det
opfattes som en trussel mod befolkningens velfærd.
Idag er befolkningens levetid desuden forlænget, og pensionsalderen er nedsat. Disse to forbedringer opfattes også som "trusler"
mod befolkningens velfærd. Det er så meget af et paradoks, at det
næsten er komisk.
Det er umiddelbart en nærliggende id6, at begge de nævnte
"trusler" kan aflrjælpes gennem indvandring. Sådan! Man må bare
gøre sig klart, at hvis man gennemfører en sådan indvandring, og det
viser sig, at den skulle fa flere skadelige konsekvenser end gavnlige,
så er der ingen vej tilbage (- måske bortset fra borgerkrig). Den friere
indvandring vil i så fald vise sig at være en uigenkaldelig tåbelighed!
Derfor bør man med grundige analyser sikre sig, at øget indvandring virkeligt vil gavne det danske samfund, før der træffes
beslutning. Sådanne grundige, tillidvækkende analyser findes ikke i
dag. De videnskabeligt bedste analyser peger i modsat retning.

rapporter. Den ene kom fra "Tænketanken" i Ministeriet for
Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den anden kom fra
Rockwool Fondens Forskningsenhed.
Begge rapporter konkluderer som de tidligere udenlandske: Den
forventede vækst i antallet af indvandrere og efterkommere fra
tredjelande kan ikke få nogen positiv effekt på finansieringen af det
danske velfærdssamfund.

Rapporten fra Rockwool Fonden går et skridt videre og forsøger
at sætte tal på velfærdssamfundets nettoudgifter i forbindelse med
indvandringen fra ikke-vestlige lande. Disse udgifter er voksende og
nærrner sig størrelsen af Danmarks samlede udgifter til ulandsbistand
over hele Jorden.

Bekymrende er det, at anden generation af indvandrere fra ikkevestlige lande kun har en beskeden tilknytning til vores arbejdsmarked. Det gælder specielt for mændene, medens kvinder i anden generation af indvandrere synes at nærme sig samme beskæftigelseshyppighed som de samme aldersklasser af kvinder i vores oprindelige
befolkning. Hvis denne iagttagelse holder stik, er det et lyspunkt i en
ellers bedrøvelig rapport. Man får se.

Tilføjelse:

så kom der endelig nogle videnskabeligt prægede analyser af
indvandringens økonomiske konsekvenser for den danske velfærd.
omkring l. oktober 2002 udkom med få dages mellemrum to
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PAS PÅ EUROPA
- indvandring fra tredjelande i perspektiv Af Annemarie Engel
Forord:

-

-

-

At potitik vil fremover være ffirnngig af antallet af udlcendinge
Jia tredjelande i Danmark, henholdsvis i de andre lande i Europa. Muligheden for at .føre forskelligartet politik indskrcBnkes i
takt med størrelsen af tilgangen.fra tredielande. Magteliten i EU
skønner, at der kun gives en mulighed for løsning af dette
problem: Ensartethed - af dem og af os - politisk, kulturelt og
religiøst. Dette sker med en fælles definition på godt og ondt
med EU-værdier, der tager afsæt i de politiske menneskerettigheder, der igen bygger på den franske oplysningstids grundværdier: FRIHE,D,, LIGHED og SOLIDARITET (broderskab).

grundværdi i forfatning og struktur for tilrettelæggelse af andres
livssyn, der binder vores og kommende generationer.
Denne vurdering er udtryk for en dansk holdning med afsæt i vor
Grundlov og vor historie.
Da EU er slået ind på et konkurrerende, grundlæggende livssyn tll
vores grundlov, må vi sige fra. Vi kan vi ikke længere være med. Det
er ærgerligt, for det kunne have været undgået og senest i december
år 2000 på regeringskonferencen i Nice, hvis danske politikere var
konsoliderede i den danske måde at tolke andre mennesker på, E,Uborgere såvel som muslimer fra tredjelande. Her blev Grundloven
ignoreret på indholdssiden i forbindelse med vedtagelse EU-chartret
som politisk erklæring.
Det bliver fremover et enten/eller: Enten lovgivning og forvaltning ud fra Grundloven eller ud fra menneskerettighederne, der
udover at de omdøbes til grundrettigheder i EU-chartret, udvides i
EU-chartret til foreløbig et tredobbelt antal i form af 50 politiske og
økonomiske rettigheder.

ikke gives andre muligheder? Kan det lade sig gøre at ensarte
folk og kulturer? Er denne udvikling ønskelig? Kan Danmark
overhovedet være med i en sådan politisk union? Og hvorfor

Disse 50 artikler skal danne grundlag for den fremtidige EUforfatning. De 50 grundkrav skal fremover styre indholdet af den
politiske union med mentalt sigte på nationalstaterne politikere, som
skal rette sig herefter i tænkning og ved al lovgivning. Uffe
E,llemann-Jensen er allerede sat til at være menneskerettighedernes

ikke?

vagthund.

Hovedspørgsmålene er nu: Er denne forudsætning rigtig, - at der

Mit svar er: Grundloven er til hinder herJbr. Det vil sige vores
kultur og vores luthersk-protestantiske måde at tolke verden og
andre mennesker på, hvor vi er sat.fri til at vcere vores personlige selv, og hvor vi slrylder os selv - og dermed samJundet - at
sØge at udvikle vores personlige bevidsthed i.frihed og dermed til
gqvn /br ./'czllesskabet og udelukkende ud .fra FRIHED som
grundværdi.

Det protestantiske livssyn indebærer, at intet her på jorden på
forhånd er godt eller ondt. I det øjeblik et menneske søges defineret
ud fra, hvad andre mennesker ønsker det skal mene, tro og tænke, går
der dæmoni i tingene. Denne tilstrceben af lighed og solidaritet, er
folk frie til på det politiske plan, men ikke som overordnet
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Danske politikere er således begyndt at forvalte og tænke
lovgivning ud fra EU-chartrets menneskerettigheder i den fremtidige
overnationale udgave. Men herved svigtes Grundloven.
Det er udtryk for dansk tænkning med afsæt i Grundloven, at
tilrejste til Danmark må tilpctsse sig dansk livssyn udfra personlig
.frihed og ikke udfra lighed via lovgivning ved f.eks. oprettelse af
officielle muslimske moskeer, særlige gravpladser og skoler. Vores
folkeskole benævnes allerede af regeringen i efteråret 2002 som "den
nationale" folkeskole, skønt vi ikke er forpligtede til at anerkende
anden undervisning her i landet via offentlig støtte. Det følger
direkte af Grundlovens ord. Der er ikke lighed, og der skal ikke være
det, hvis Grundloven skal følges.
Tankegangen og strukturen i Grundloven stimulerer til integration
fremfor risiko for udvikling af parallelsamfund. Selv den muslimske
Side

15 I

Pas på Europa

Pas på Europa

professor Basram Tibi finder det vigtigt af fastholde, at tilrejsende er
pligtige til at acceptere modtagerlandenes kultur.
Også Danmarks Radio's public service forvalter allerede efter
EU-værdierne og behandler kristendom som en religion og på linie

fremtidige EU-forfatning, men tillige adskillige udgiftskrævende,
politiske rettigheder, der omlægger vores samfund totalt, hvorved vi
overgår fra nationalstat til indvandrerland, nævnes ikke med et ord.
At statsministeren i denne forbindelse fremhæver "lighed for
loven" fornemmes ikke fair.
Selvfølgelig skal der være det, men det er slet ikke den lighed, EU
planlægger og bygger sin struktur op omkring. Hvor man i EU taler
om politisk lighed på overordnet plan og således aktivt arbejder for
globalisering, må det konstateres, at vi herhjemme fortsat søger at
fortrænge, hvad der foregår. De folkevalgte foretrækker at kaste
røgslør ud ved at tale om "lige behandling efter loven", i stedet for at
give os ren besked om sagens alvor, og hvad vi aktuelt skal forholde
os til.
Tiden er inde til at sige fra, både over for fremgangsmåde og
indhold. Gør politikerne det ikke, må befolkningen vide herom og i
god tid, inden de afkræves en stillingtagen.

med andre religioner, skønt denne i vores kultur hviler på tro, er
udtryk for dansk identitet, og at der igennem Grundloven garanteres
enhver den personlige frihed.

Lighed er udtryk for politik. Og det er, hvad vi kan iagttage er
tilfældet i samfundet, hvor det nationale er blevet et fy-ord og noget,
der må bekæmpes med stort set alle midler.
Morgenandagt er til eks. flyttet fra flagskibet Program I til
Program 2 med det forudsigelige resultat, at over halvdelen af de
tidligere lyttere holdes væk. Ved årsskiftet 2003 er det rådhusklokkernes tur, også disse er det målet skal væk. Helst udraderes fra
dansk bevidsthed.
Den måde, som det fremtidige EU nu er tilrettelagt på, bevirker,
at et fortsat medlemskab for danskernes vedkommende bliver på
bekostning af egen identitet og den grundlovssikrede selvforståelse.
Det er der intet ægteskab, der kan holde til.
Der ses dog andre muligheder og håb for .folkenes Europa: Et

ligt s amarb ej de.
Det vil være naturligt, at vi fra dansk side arbejder for den
personlige frihed som det grundlæggende at sikre i den fremtidige
EU-struktur. Men dette er ikke tilfældet. Analysen nedenfor vil vise,
at dette gør hverken den tidligere eller den nuværende regering.
Statsministeren lancerer i Politiken i kronik den 16.1.2003 i
forbindelse med det arbejdende EU-konvent om EU's fremtid, at EU
skal være "et.fællesskab af nationalstater". Han fremhæver i samme
åndedrag, at "EU-chartret om grundlæggende rettigheder er helt
afgørende rettigheder, som vore samfund bygger på - som "f.rk.
ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, ejendomsret, retten til god
forvaltning og lighed for loven. Det er vigtigt og naturligt, at denne
tekst bliver en del af EU's centrqle grundlag".
Dette er både misvisende og forkert at hævde. At der i
kommende fase er tale om en politisk union, at menneskerettighederne udvides væsentligt og ændrer karakter til at blive overnationale, og at der ikke alene er tale om vores 12 frihedsrettigheder i den
me I lems tats

Vi vil have mere sandhed.

Vi befinder os i oplysningstidens måske sidste fase, inden denne
tænkning afrundes og overgår til nye tider i respekt for mennesket af
i dag. Vores store mangel i vores samfund er, at vi ikke
sammentænker tro og viden, følelser og fornuft som grundlag for
forstanden. Derved sætter vi os selv ude af stand til at forholde os til
tingenes tilstand, og at benytte os selv som hele mennesker og at
sØge at behandle hinanden derefter, før end det er for sent.

Det handler om sikkerhed og udvikling, økonomisk

vækst

gennem personlig vækst.

Status for udlændinge:
Pr. l. januar 2001var der 415.331 "indvandrere og efterkommere" i
Danmark. Dette tal fremgfr af årbog for 2002, der lige er udgivet af
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Mandtallet er
Eort for nu to år siden. Det reelle tal, som vi må forholde os til,, er
nok betydeligt større. For to år siden svarede den del af det faktiske,
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der danner grundlag i statistikken, til 7,7 '% af helebefolkningen. De
5,8 o består af tilrejste fra tredjelande, dvs. lande uden for Norden,
EU og Nordamerika.

Analyser i årbogen viser, at indvandrere og efterkommere fra tredjelande har en markant anderledes adfærd omkring bosætning, uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet end den øvrige befolkning. Kun
53% af alle indvandrere og efterkommere i den arbejdsdygtige alder
stod til rådighed for arbejdsmarkedet. Tallet for danskerne er 83 %.
De er ikke bosat jævnt over hele landet, men koncentrerer sig især

omkring storbyerne.

I

enkelte kommuner udgør

de 20%

af

befolkningen.

Kun henholdsvis 12 % af mændene og 9 oÅ af kvinderne fra tredjelande har fuldført en kompetencegivende uddannelse til dansk
erhverv. Fravær fra danskundervisning ligger på 24oÅ. Pt. 1.1.2002
har de første indvandrere og efterkommere været igennem integrationsforløbet på de tre år. 50oÅ følger ikke et fuldt integrationsprogram, men beder sig fritaget, f.eks. på grund af traumatisering, graviditet eller barsel. Endvidere skorter det på aktiveringstilbud,, står
der at læse i årbogen. Ministeren opfordrer kommuner til at sørge for
jobs, og at lade disse jobs gåL forud for danskundervisning.
Begrundelsen fra Bertel Haarder lyder, at det er utilfredsstillende, at
så mange ufaglærte er på offentlig forsørgelse.
Rockwoll Fondens analyser, november 2002
Et uddrag heraJ':
"Den utilfredsstillende integration på arbejdsmarkedet skal
ses på baggrund af den stadige tilstrømning af ikke-vestlige
indvandrere. Danmark har i dag tre ikke-vestlige indvandrere
for hver vestlig indvandrer."
"Blandt årsagerne til, at der er store vanskeligheder med
integrationen, hører også, at de seneste års indvandring
omfatter ganske mange dårligt uddannede mennesker."
"De omkring 5o/o i år 2000 af den danske befolkning, som
er ikke vestlige indvandrere, modtog i år 2000 ca. 35oÅ af de
samlede udbetalinger af kontanthj æ1p".
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"Som indvandringen og integrationen foregår nu,, giver
indvandringen intet positivt bidrag til løsningen af problemet
med det offentliges aktuelle og fremtidige forsørgerbyrde,"
hedder det i en af konklusionerne.
"Indvandringen er også de seneste år fortsat på et efter
danske forhold højt niveau. Indvandrerne bidrager ikke
positivt til lettelse af den fremtidige danske pensionsbyrde,
men er tværtimod en ekstra fremtidig udgift af
størrelsesorden | 5-11 milliarder kroner. "
"I perioden 1980-1990 fik omkring 3.000 til 4.000 om
året statsborgerskab. Tallet steg til 5.000 til 6.000 årligt i
den første del af 1990 erne, mens gennemsnittet for 19982001var næsten 13.500 med knap 19.000 i år 2000 som det
højeste."

"Antallet af spontane asylansøgere har siden 1980
svinget. Fra nogle få hundrede i 1980-83 steg antallet efter
1983-udlændingeloven

til 9.299 i I986..."

"Desuden har en langt større andel som noget særligt i
Danmark fået de facto-status, som i praksis har haft omtrent
samme virkning som konventionsstatus."

Aktuelle problemstillinger
Der er oparbejdet et stort problem. Er dette muligt at løse økonomisk
og kulturelt tilfredsstillende for de allerede tilkomne? Er det også
muligt, hvis tilstrømningen fra de mindre udviklede tredjelande fortsætter? Kan vi overhovedet absorbere flere i samfundet på en økonomisk og kulturel forsvarlig måde? Og kan vi sætte tal på størrelsen af
den årlige tilgang, som vi i fremtiden kan absorbere og på en måde,
der er menneskeværdig, og som bevarer og udbygger sikkerhed og
tryghed for både os og dem? Er der i dag udtænkt en sådan langsigtet
politik, som vi som danskere kan forholde os til? Skal antallet have
lov at vokse uden styring fra dansk side? Hvad siger Grundloven?
Hvad siger de andre nationalstaters forfatninger? Og hvad siger den
fremtidige EU-forfatning og EU-ch artret?
- Kort sagt: Er der nogen, der har styr på tingene? - Jeg tænker her på
de folkevalgte i såvel Danmark som EU. Svaret er beklageligvis:
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Nej. - Jeg har til dato ikke set en sammenhængende politik, der er
visionær konstruktiv for hverken den danske eller den europæiske
udvikling.
Der er to aktuelle trusler imod vores identitet i Danmark og i de
Øvnge europæiske lande: Indvandring fra tredjelande. Og EU's
projekt omkring en politisk union. Begge dele har lagt billet ind på at
ophæve nationalstater og de europæiske kulturer. Og vore politikere
må desværre konstateres at være håndlangere for disse udefrakommende interesser fremfor at værne vort folk og land.
Vi er ghetforbi en korsvej. Vi kan dog vælge at gå tilbage og at

dengang blev det forsømt at analysere disse grundlæggende konventioners forhold til Grundloven.
Siden 1983 er der blevet hamret løs på de såkaldt umistelige
værdier, tilhørende det danske folk.

slå ind på rette vej.

deres udfoldelse.

Historisk rids
I l9B3 sørgede det alternative flertal for at indføre de facto-reglen i
den vide form. De gjorde retten til at søge asyl til en menneskeret.
Dette var ikke påkrcever i nogen som helst international konvention.
Og havde det været tilfældet, kunne Danmark blot have valgt ikke
længere at være tilsluttet den pågældende konvention og efter
gældende regler opsige den med 6 måneders varsel.

Dispositionen udsatte Danmark for betydelig risiko, fordi

havde nogen erfaring

Seneste skud på stammen i den udvikling er det nylige krav om
adskillelse mellem stat og kirke, skønt dette er meningsløst, da vi
netop ikke har en stats-, men en folkekirke.
Ønsket i en såkaldt "global" verden er at skille os af med nationalstaten en gang for alle - idet den forhindrer "de gode viljer" i

vi ikke

og ikke havde nogen form

for

udlændingepolitik. Parolen: "Danmark som et foregangsland" var et

vigtigt politisk budskab til vælgerne fra flertallet uden om Schltiterregeringen. For dem handlede det om magt for enhver pris i form af
investering i tilgang i forsøg på at opnå den fremtidige magt ud over
de i Grundloven forudsatte 4 fr ud fra devisen: Videst mulig tilgang
og størst mulig ulandsbistand forrykker magtbalancen. På denne
måde kunne man satse på mere perrnanent at ligge over de 50oÅ
tilslutning til venstre i salen. Det ville for dem være optimalt at
kunne have magten fast fremover.
Tankegangen svarer til det, der optager de sind, der går ind for en
EU-forfatning: Magten er deres uanset magtskifte. Hvad betyder det,
at oppositionen vinder, når der skal føres samme politik!
På dette tidspunkt og samtidig med fodnoterne i dansk
udenrigspolitik gik omdannelsen af strukturen i vores Grundlov for
alvor i gang. Den var for så vidt allerede startet i 1953 ved tilslutningen til de første menneskerettigheder og Genevekonventionen. Også
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Udlændingepolitikken blev ført i skjul, for der var ingen sammenpolitik. Selvom det hed sig, at der siden 1973 var indvandrerstop, var der efter 1983 en markant stigning i indvandringen.
Helt frem til forsommeren 1998 hed det sig, at danskerne ikke
skulle bekymre sig, for de tilrejsende var her kun midlertidigt og
skulle hjem igen. Konsekvensen var: Ingen boligpolitik. Ingen dialog
hængende

med arbej dsmarkedet overhovedet.

Med virkning fra 1.1.1999 blev integrationsloven vedtaget. Nu
stod det pludseligt klart, at alle de mennesker, som det alternative
flertal havde budt det danske folk, slog sig ned i landet og skulle
blive her varigt.
Stadig er det danske folk ikke blevet spurgt, heller ikke det
private arbejdsmarked. Hvad hvis det fremover siger nej udfra
kvalitets- og homogenitetskrav til medarbejdere på arbejdspladsen?
Vil politikerne da skride til tvang? og vil politikerne fremover kunne
arbejde helhjertet på at nedbringe job i den offentlige sektor?
Kommunernes grundlovssikrede selvstyre i paragraf 82 blev

i

knæ: Danske kommuner blev fra 1999 tvunget til at
for den fremtidige integration - og uden
nogen mulighed for at kunne budgettere og tilrettelægge, da det
årlige antal indvandrere til fordeling mellem landets kommuner er
uvist. Overførslen skete foreløbig med statstilskud og efter 8 år til
tvunget

acceptere at tage ansvaret

egenfinansiering.

Det er kun et spørgsmål om tid for det danske kommunale
selvstyre. Kommunerne tvinges til sammenlægninger allerede på
grund af indvandring. Men uanset hvilken kasse det kommer fra,
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hidrører midlerne fra de danske skatteydere, uden at de har haft
mulighed for at sige fra eller kan gøre det fremover. Nøglen til
regulering af antallet ligger på Christiansborg.
De folkevalgte er så venlige at placere budskabet om ubegrænset
tilgang fra tredjelande i den fremtidige EU-forfatning, så det
indflettes i vores medlemskab af EU, og vi i 2004 kan ventes at blive
spurgt: Er I medlemmer eller ikke?
Et stort politisk flertal har dækket over hinanden, over hvad de
ser, og hvad de indser. Der er ingen fremtid for Grundloven, hedder
det på Christiansborg. "Lav din egen Grundlov", lyder en poetisk
opfordringfra Det Konservative Folkeparti på Fyn.
Således solgte vi førstefødselsretten til vores jord. Ingen sagde et
ord. Det danske folk tænkte sit.

- I Folketinget

arbejdes der for fortsat og øget tilgang af indvandrere

fra tredjelande!

Og der foreligger stadig ingen offentliggiorte analyser

nordmcendene ønsker

"J
flere stramninger.

- Det er godt, der er ved at ske noget. Og i god tid inden katastrofen
nærmer sig i.fuldt omfang og er en realitet. Kursen må ændres. Der
er kun os selv, det vil sige befolkningerne i Europa, til at gøre det.
Pressens rolle:
Denne udvikling

i

de sidste 20 år er sket uden pressens bevågenhed

og uden drøftelse med folket. Dette historiske svigt er sket

Dette er Danmark i dag.

Danskerne tvinges reelt til ændring af Grundloven på grund af
indvandring.- Og på grund qf den politiske union, der er i fuld gang,
helt uden at vi er blevet spurgt. Ændringer kræves udelukkende
grundet krav fra omverdenen. Vi har selv intet behov for det. Hvad
vil politikerne gØre, såfremt den interne plan for Danmark hos de
folkevalgte mislykkes?
Hvordan vil de forklare det legendariske svigt over for

og

vurderinger eller.folkeafstemninger, hverken i Danmark eller i EU.
Også befolkningerne i Eu-landene er nu urolige, se J.-P. den
tyskerne, TT%t af briterne og 55'% af
10.12.2002: 60%

på

Grundlovens og det danske folkestyres bekostning.
Det handler om tilliden til de folkevalgte.

Når dansk presse ikke foretager sig noget som helst,, må den
danske befolkning selv træde i karakter. På linie med de muslimske
folk, som f.eks. palæstinenserne og dedenerne, har vi som kristne
naturligvis en ret til at kæmpe for vores lande i Europa og vores
kontinent.

for Danmørk:
I juli 2002 fik vi en opstramning af den ene af udlændingelovens

Status

befolkningen?

De vidste, hvad der var godt for os. - Javel, men hvad med at
holde sig til Grundloven og i takt med, at de mener, at der er behov
for ændringer, da at sige til og melde ud, at de ønsker at spørge folket
selv? Dette er bevisligt ikke sket gang på gang. Grundloven er
efterhånden blevet totqlt udhulet.
Det er for Danmarks vedkommende nu et enten/eller på
asylområdet. Antallet af indvandrere ændrer vores samfund totalt og
bevirker,, at menneskerettighedstænkningen simpelthen bliver
uforenelig med dansk tænkning, således som den kommer til udtryk i
Grundloven med et parallelsamfund og stigende skatter til følge. Det
giver grobund for tryk, der vil avle modtryk.
Flertallet af politikerne bekræfter hinanden og vælgerne i: Vi er
nødt til at tilpasse os! Dette har dog aldrig været dansk selvforståelse.
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adgangsregler, de facto-reglen Det var dog en mindre ændring. Den
kommer måske nok til at begrænse tilgangen i form af dens store
omtale og signalværdi, men ikke når folk først er kommet herind.
I udlændingelovens paragraf 7, stk. 1 står, at Geneve-konventionsflygtninge har ret til at ansØge om ophold. Det har enhver anden
også, for i stk. 2 - den danske de facto-regel - står nu', "Efter ansØg-

ning gives der opholdstilladelse til en udlænding, hvis udlcendingen
ved en tilbagevenden til sit hjemland risikerer dødsstraf eller at blive
underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behand-

ling eller straf." Dens tekst svarer nølagtig til EU-chartrets artikel 19,
skønt vi er fri til at ophæve denne bestemmelse i udlændingelovens
stk.2. Vi har fortsat lavet en afgangsregel til en adgangsregel, jfr.
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teksten: "EJier ansØgning gives der". Dette er
efter nogen som helst konvention.
Men samme fremgangsmåde kan

vi

vi ikke forpligtede til

vente benyttet

i

EU-chartret,
EU-chartrets artikel 19,

når den fælles asylpolitik skal vedtages. I
stk.2 står: "lngen må udsendes, udvises eller udleveres til en stat,
hvor der er en alvorlig risiko.fbr at blive idømt dødsstraf eller udsat
.for tortur eller anden umenneskelig eller nedværdigende straf eller
behandling."
Og i EU-chartrets artikel 54 står. "Intet må i dette charter
.fortolkes, sonl om det med.førte ret til at indlade sig på en aktivitet
eller udJbre en handling med sigte på at tilintetgøre de rettigheder
og.friheder, der er ctnerkendt i dette charter, eller at begrænse disse
rettigheder eller.friheder i videre om.fang, end der er hjemmel .for i
dette charter. "
Dette betyder, at det fremover er forbudt at indskrænke disse 50
politiske grundrettigheder, herunder den I 9. indførte menneskerettighed i EU-chartret' s arlikel 19 stk. 2.
Dette er et praktisk eksempel på, hvorledes den politiske union
fungerer, uanset om den gives i traktat eller i EU-forfatningsform.
Virkningen er den samme.
Det er nok her lige relevant at erindre om indholdet i grundlovens
paragraf 56, hvori står: " Folketingsmedlemnrer er ene bundet aJ'deres overbevisning og ikke ved nogen .forskri/t af- deres vcelgere. " Og da slet ikke fra andre lande.
Således står i grundlovens paragraf 34 " Folketinget er ukrcenkeligt. Enhver der antaster dets sikkerhed eller frihed, enhver der ud,sleder eller adlltder nogen dertil sigtende befaling, gør sig slqtldig i
hø.jfbrrcedderi." - Intet mindre.
Efter 2004 er det slet ikke meningen, at vi må bestemme selv.
EU-traktaten sluger vores retlige forbehold. Men som det her kan
ses, har vi for længst indrettet danske adgangsregler efter EU.
Ideen er at sætte befolkningen skakmat: Man får reelt intet valg,
når der engang skal afgives stemme om temaet. Og det er i denne
forbindelse ikke EU's skyld, men vores hjemlige politikeres.
De folkevalgte får det, som de vil have det ved at lade tiden gå,
misligholde Grundloven og herved baglæns tvinge danskerne til at
omdanne vores land til et indvandrerland, grundet på menneskeretSide 160

tigheder og foreløbigt 50 politiske grundrettigheder til os og til tilrejsende, hvoraf de første to grund - og særrettigheder for udlændinge
står i vores udlændingelovs paragraf 7, stk.l og stk.2! Disse to
politiske grund- og menneskerettigheder indrømmes tredjelandes
statsborgere en latent ret til i de 25 eller 27 ElJ-lande - ud over de 48
andre grundrettigheder. Sådan fungerer den politiske union.

Regeringens tanke om at hjælpe i nærområder bliver fremover
ingen løsning på, at enhver fortsat kan komme til Danmark og sætte
en sagsbehandling om asyl i gang. Det bliver fremover kun et supple-

rende tilbud og en yderligere udgiftskrævende menneskeret, som
regeringen vil indføre. Det rejser også det centrale spørgsmåI, om vi
overhovedet som et land kan tilpligtes at tage risikoen for, om de tilrejsende, der får afslag, er mulige at hjemsende? Den risiko har vi
frivilligt påtaget os i snart 20 år, og det agter et flertal i folketinget at
forlsætte med ud over de to adgangsregler i udlændingelovens paragraf 7 , stk.1. (konventionsflygtninge) og stk.2. (de facto-flygtninge).
Sagens alvor
Hvis Folketinget siger ja til Eu-traktaten i år 2004, kan Danmark
ikke længere ændre EU-chartrets artikel 18 og 19, der svarer henholdsvis til Danmarks udlændingelovs paragraf 7, stk.l og stk.2.
heller ikke selvom vi har et retligt forbehold. Derfor er vi tvunget til
at sige ja ved en folkeafstemning om det retlige forbehold og/eller til
traktaten.

Indtil da er vi derimod i vores gode ret til simpelthen helt at slette
trdltendingelovens paragraf-7, stk.2 - dvs. de facto-reglen. Og vi er
fiie til at vælge at opfylde Geneve-konventionen og udlændingelovens paragraf 7, stk. I ved at hjælpe og beskytte i nærområdet fremfor her i landet.
Der er ret til automatisk appel uden udgift for ansøger af enhver
realitetsbehandlet sag, der ender i et afslag. Sagsbehandlingen og
afgørelserne, der ofte hviler på usikre skøn, har for så vidt været
ganske omsonst, men betydeligt udgiftskrævende for det danske folk.
Ca. 50% af ansøgerne om asyl har år efter år siden 1983 fået
afslag. Det har bl.a. bevirket en Jbrgrnves asylbehandling hos 10.000
somaliere, der fik afslag, men ikke ville udrejse. De er nu blevet til
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17.000. Heller ikke afghanerne
ret til integrationstilbud.

vil hjem. Efter I

år har de alligevel

Det hævdes, at indvandrertallet falder. Det er der i virkeligheden
intet, der tyder på. Og slet ikke i disse folkevandringernes tid. Og det
nyligt konstaterede fald er absolut kun relativt. Danmark er usammenlignelig,, fordi de andre lande aldrig har haft vores vide de factoregel, således at vi relativt har taget imod langt flere, end vi har
været forpligtede til efter Geneve-konventionen.
Ca.75 oÅ af de tilrejste til Danmark siden 1983 er de facto-indvandrere. De er ikke flygtninge efter Geneve-konventionens flygtninge-definition.' En flygtning er en person der er flygtet på grund af sin
rece, religion, nationalitet, politisk anskuelse eller etniske tilhørsforhold. De facto "flygtninge" kan ikke præstere en sådan grund. De er
fejlagtigt en årrække blevet benævnt som flygtninge, men de l50Å af
"flygtningene", der er her i dag, er altså indvandrere.
Status i EU
Som europæere må vi gå ud fra, at alle befolkninger ønskede for E,F,
at det udviklede sig til et .fiedens og sikkerhedens projekt. At EF
udviklede sig til en union, et EU med 15 lande, er for mange
mennesker et problem. Men at EU tilmed snart er oppe på 25
grænseløse lande, er et vovestykke, økonomisk såvel som kulturelt.
Vi har fra dansk side ikke beskyttet os imod masseindvandring fra
østlande på linie med andre lande i EU.
Hverken den tidligere eller den nuværende regering har set det
som et problem: Fra dag I efter udvidelsen kan østeuropæerne
komme til Danmark, hvis de finder et arbejde. Det er i sig selv en
betydelig risiko at tage, og det er uforståeligt ikke at gardere vores
lands interesser, hvor det er muligt. Vi far se, hvad fremtiden på dette
punkt viser. Vi har i forvejen høj arbejdsløshed.
Dette er i sig selv en ordentlig mundfuld for EU - at vokse 100% og et stort ansvar at få til at fungere for nationalstaterne. Men det er
ikke nok for magteliten: Fremfor så at nøjes med at rette blikket
indad og at søge at konsolidere projektet, vil man i EU-regi indføre
samme grundrettigheder for tredjelandes statsborgere som Jbr EUborgere.
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Derudover vil man som noget nyt på verdensplan rndføre i EUforfatningen nogle særlige grundrettigheder for tredjelandes
statsborgere i EU-landene. Dvs. forfatningssikrede rettigheder til
fordel for andre landes statsborgere.
Der tildeles som nævnt en grundret Jbr enhver til at søge asyl
samt en grundret til at blive, hvis de Jår aJslag og cleres hjemland
ikke tager imod. Denne forpligtelse ./br ELI's beJblkninger skal
opfyldes i et af ELl-landene og ud fra musketereden; En.for alle
og alle

til

for

en.

Dette er ikke muligt - dvs. dette er intet land i verden forpligtet
efter internationale konventioner. Det er nyt. EU har ikke alene

tænkt sig at ændre karakteren

af den retlige virkning af

de

internationale konventioner i EU-regi, men også at udbygge dem, så
asylsøgere tildeles .flere rettigheder end ifølge de eksisterende
konventioner. Således har EU netop vedtaget indholdet af den fælles
asylpolitik, som Danmark står udenfor grundet vores retlige
forbehold. Og dog.
Det retlige forbehold

Det retlige forbehold ignorerede danske politikere fuldstændigt

i

fbrbindelse med EU-chartret, som Danmark stemte for en vedtagelse
af r november 2000. I december 2000 blev EU-chartret vedtaget i
Nice af regeringslederne i form af et politisk bindende dokuntent,

dvs. med mentalt forpligtende denestebefaling reelt

til

vores

politikere uden om Grundloven.
Her blev "formen lagt til tinsoldaten". Her blev formen også lagt
til rammeme for den fælles asylpolitik. Det skete uden nogen form
for analyser.
Skabelonen

til

den fremtidige fælles asylpolitik

i EU blev for så

i 1999 i Tampere iFinland. Her gav tidligere
indenrigsminister Thorkild Simonsen møde. På Socialdemokratiets
og de Radikales vegne ønskede han vide rammer for tilgang. Denne

vidt lagt allerede

fortalte

takket være den tidligere leder

for

Center for

Menneskerettigheder, Morten Kjærums, store engagement i sagen og
dennes hjælp - om vores danske de facto-regel, og de andre lande
lyttede. For de havde selv ingen erfaring med den vide adgangsregel,,
hvor vi siden 1983 havde praktiseret at give enhver ret til at søge asyl
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ret til gratis sagsbehandling.
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til

adgang

til vores land og

EU-chartret
EU-chartret er hovedindholdet og er rygraden i den kommende EUforfatning.
Skønt Danmark har et retligt forbehold og var uden for "formen",
sagde folketinget ja til rammerne omkring fælles asylpolitik i EUchartrets artikel 18 og 19. Kun Enhedslisten og Dansk Folkeparti
stemte herhjemme imod i november 2000.
Vi havde mulighed for at sige konsekvent nej til EU-chartrets 54
artikler, men gjorde det ikke. Vi kunne også have sagt nej til alt
andet end frihedsrettighederne og retten til god forvaltning. Vi kunne
tilmed have hindret formen, efter hvilken bl.a. den fælles asylpolitik
nu er lagt ud fra et helt legitimt synspunkt, og hvis altså Folketinget
havde været loyal over for den danske befolknings holdning.
Vedtagelsen af EU-chartrets indhold og tekst krævede nemlig

enighed mellem de 15 EU-lande. Folketinget var enig, skønt
indholdet på flere punkter - og desværre på helt basale og i
tænkningen - er på kant med Grundloven. ( Se herom i "Nyt fra
Dansk Samling i særudgave, nr.3. 2002 "med titlen Grundloven og
udviklingen i E(l af samme forfatter.)
Strategien var ikke tilfældig. For regeringen var det klart vigtigere
at understrege, at man overholdt menneskerettighederne fremfor at
fremhæve, at det var umuligt at imødekomme de andre EU-lande
som følge af vores Grundlov.

Grundet

det

danske formandsskab

var Bertel Haarder

i 2. halvår
2002. Den 6.12.2002 vedtog man det epokegørende nye på
rådsmødet, at man blev enige om en ny fælles definition af en
flygtning, der fremover skal gælde i ELI.
rådsformand for Rådet for Retslige og Indre Anliggender

af

Denne nye de/inition udvider Geneve-konventionens
flygtningebegreb i form af, at flere grunde end tidligere findes

anerkendelsesværdige til at give ret til asyl samt til at give det i et
EU-land.
Bertel Haarder udtalte efter mødet og vedtagelsen, at han var glad
og lettet. Dette ser jeg nu ingen grund
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Danmark har den betingelse knyttet

til vores retlige forbehold,

at

vi fra dansk side må tage stilling til at vedtage - dvs. at kopiere

til at være.

politikken efter EU-vedtagelsen. Men allerede inden perioden med
dansk formandskab har regeringen arbejdet på et lovforslag til
udlændingeloven med parallelt indhold. Derfor blev vores danske de
facto-regel ikke ophævet som adgangsregel af den nye regering
sommeren 2002.

Dette skridt var vi i vores gode ret til uden at komme i konflikt
med hverken internationale konventioner eller EU. Det reviderede
indhold, der blev vedtaget omkring vores danske de facto-regel, tog
derimod direkte højde for fremtiden. vi fik alligevel dansk
indflydelse på fremtidig asylpolitik i EU, men i klar negativ retning.
Der fik vi forklaringen på dobbeltspillet over for deres vælgere. Sige
et og gØrenoget andet.
Nu kunne man så overveje at give regeringen en præmie for den
fikse detalje. Skal regeringen have ris eller ros? vi ved nu, at regeringen er 100% enig med de andre lande, dvs. både i form og indhold af
den fremtidige fælles asylpolitik. vi ved også, at det er danskerne
ikke. Tværtimod. Af JyllandsPosten den 10.12.2002 fremgår det, at
47 % kræver flere stramninger. Sidste år kræve de 67 % direkte et
indvandrerstop.

Vi ved også nu, at der i det nuværende Folketing er flertal for at
opretholde de internationale konventioner, der angår flygtninge, og
at udvide disses indhold, som netop sket i EU, samt at sikre både
samme og særlige grundrettigheder for tredjelandes statsborgere, der
kommer til vores land. Vi ved tilmed, at der i Folketinget er flertal
for at gØre menneskerettighederne overstatslige i den nye EUforfatning, skønt Grundloven forhindrer dette og direkte siger det
modsatte.

Politiske kommentarer til Rockwoll-Fondens analyser, november
2002 - fortsat
Ritt Bjerregaard kommenterer analyserne således, at hun kan fa øje
på et nyt proletariat i det danske samfund, at kvinderne går derhjemme og passer børnene, og at de far lige så mange børn, som danske kvinder fik, dengang de gik hjemme og passede børnene. Indvandring er - stadigt i teorien - en mulig løsning på vores samfunds ælSide 165

Pas på Europa

Pas på Europa

drebyrde (som hun benævner forgubningen), men at der ikke står
skrevet nogen steder, at Danmark altid skal bebos af 5 millioner
mennesker. Det danske sociale væsen er et godt og velfungerende
væsen, konstaterer hun. Det koster nogle penge, ganske mange penge, men det har et så rigt land som Danmark rigeligt råd til.

Konklusion: Der er ikke forskel at øjne mellem de to politiske
kommentarer. De er lig hinanden. Ensartetheden er slået igennem
hos politikere, der tidligere var i opposition til hinanden.

Den danske indvandrerdebat får også lige en kommentar med, den er
.flippet ud i vås om kultur og religion. Det er dyrt, det er upraktisk, og
det er dumt at betragte indvandrerne som en belastning og en byrde,
som det gælder om at slippe af med. For, som hun lakonisk fastslår:
"De er her, og de vedbliver med at komme, hvad enten der er indvandrerstop eller ej". "Ingen magt kan skrue tiden tilbage".

Min kommentar til Rin Bjerregaard er: Nej, det sidste er nok heldigt
for Socialdemokratiet. Derimod kan kraften i vores folkestyre genoprettes. Denne kraft er gemt i vores Grundlov og bevirker, at vi er frie
mennesker til at tiltage os indflydelse på udviklingen, hvis vi vil.
Det danske folk er sikret nøglen til udvikling. Den ligger i
Grundloven. De ulemper, som Ritt Bjenegaard påpeger, f.eks.
omkring den manglende boligpolitik, bærer Socialdemokratiet nu
selv ansvaret for. Socialdemokratiets problem er, at de ikke tager
kultur og religion - og hermed deres vælgere - alvorligt. Jeg er enig
med Ralf Pittelkow i hans indlæg i JP i, at dette faktum er et alvorligt
problem for partiet. Det er dog mere alvorligt for befolkningen.
Bertel Haarder er også kommet med sin kommentar til RockwollFondens analyser: Han nævner, at 10.000 indvandrere fra ikkevestlige lande med den nuværende beskæftigelse i Danmark vil koste
den offentlige sektor mellem 6 og 15 milliarder kroner gennem et
helt livsforløbl, Også for ministeren er der er kun een ting, der er
vejen frem: Integration.

Min kommentar til Bertel Haarder er: HeIIer ikke Bertel Haarder
mener, at kultur og religion er nogen hindring for integration. Han
nævner det slet ikke. Hans synspunkt må forudsætte, at der er
højkonjunktur. Ingen kender dog dagen i morgen.
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Den indbyggede konsekvens af grundlovens struktur: Beskyttelsen af
værdien af meningers mangfoldighed, ses på Christiansborg afløst af
den nye indstilling, som de folkevalgte søger aktivt at efterleve: Den
politiske unions krav om harmonisering af meninger.
Dette sker ved forsøg på imødekommelse 100% af EU-chartrets
koncept til politik, allerede før dette er vedtaget som traktat, og skønt
statsministeren lover en folkeafstemning herom i år 2004.- Og skønt
vi har en Grundlov.

Menneskerettigheder på forfatningsplan
Indførelse af menneskerettigheder på overordnet plan, som foreslået i
den nye EU-traktat til 2004, har karakter af styring, også uanset om
de ligger i politisk erklæring, traktat eller i EU-forfatning - disse
skal regulere vores måde at tænke mennesker på. Der er tale om
kraftig styring med tilsigtet - samt forventet markant - udslag til
følge.
Menneskerettighedente ændrer karakter Jia Jiivillige aftaler til at
ville binde os mentalt som personer. De skal benyttes som
tvangsmæssige sQringsredskaber. Dette er i strid med dansk
protestantisk selvforståelse offi, hvorledes vi bør behandle andre,
såvel europæere som tilrejsende fra tredjelande.
Vi kan ikke acceptere den såkaldte anti-diskriminationsparagraf,
der reelt påbyder lighed for enhver, herunder lighed for de tankesæt,
der søger at styre mennesket bort fra sig selv og underkaste sig
foreskrevne ideer. Den foreskriver således totalt forbud imod
forskelsbehandling, herunder af religioner og tro.
Denne bestemmelse blev overført fra menneskerettighederne og
indsat som også gældende i EU-regi i Amsterdam-traktaten i 1998,
og uden information herom overhovedet til vælgerne. Der var intet
problem, fordi vi fik en folkekirkeundtagelse, sagde man. Dette er en
aldeles misforståelse af vores samfund. Det er fuldstændig forkert.
Og der var ingen adgang til debat herom før afstemningen.
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lighedsVirkningen er reelt, at al lovgivning Jiemover går
"ft*
så
at sige
Man
hev
koncept og ikke frihedskoncept efter Grundloven.
hjertet ud af Grundloven uden at sige noget til folk.
I Amsterdam-traktatens artikel I3 står: ".. Rådet kan med
ensstemmighed på forslag af Kommission og efter høring af EUparlamentet træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til at bekæmpe

at demokratiet på noget tidspunkt kan bringes i fare for at være uden

menneskerettighedernes artikel I 4 til EU-retten.
Det skal her siges: Dens indhold bryder totalt med Grundloven og
ændrede denne uden afstemning. Derfor er vedtagelsen af denne
artikel ugyldig. Vi er ikke bundet af den. Grundloven kan naturligvis
kun ændres med fremtidig kraft, og ikke med tilbagevirkende kraft.
Det er absolut pinligt, at politikerne ikke selv sagde fra. Dår ligger
en grundlovssag.
Vores grundlovssikrede kultur som et folk gør en forskel, nemlig i

menneskesyn.

forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse,
religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. - Denne
ulme udgave overfører og årelader forbud imod at gøre .forskel i

måden at tænke liv og at tænke livet på. Vi kan ikke acceptere
statsfinansiering af andres kulturer, som menneskerettighederne og
Amsterdamtraktatens artikel 13 forudsætter. Det "multikulturelle" og
dyrkelse af sin kultur og religion er udelukkende individuel og en
privat sag, og i øvngt i yderste konsekvens under ansvar for
domstolene og i respekt af politivedtægtens begreb offentlige orden,
hvad der så kommer til at ligge i det begreb fremover.
Det er dog forbudt iht. Grundloven at stifte.foreninger, der virker
ved eller sØger qt nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller
lignende straJbar påvirkning aJ'anderledes tænkende. Dette kan vise
sig vanskeligt at opdage, hvis møder er lukkede og foregår på
arabisk.

indhold og mening. Menneskerettighederne ignorerer dette
synspunkt fuldstændigt og ligestiller alle religioner.

I

stedet for at fastholde Grundloven gØr de folkevalgte det
modsatte: Et flertal i Folketinget ønsker Grundloven ændret, således
at al politik fremover skal underordne sig menneskerettighederne
med afsæt i de centrale EU-værdier som lighed og solidaritet.
Dette vil sige, at både dansk politik og EU-politik i praksis
fremover er underlagt oplysningstidens grundværdier og
Således har Folketinget

nu udskrevet en konkurrence om

fremtidige tekst i Grundloven

den

til

en betingelse for
at deltage og blive den glade vinder af over 200.000 skattefrie
kroner, at forslaget, der indsendes, har menneskerettighederne
indarbejdet i den nye tekst! Det vil sige, at det er tanken at gøre disse

-

og har giort det

politiske rettigheder til dansk forfatning, herunder forbuddet imod
forskelsbehandling af religioner og andre kulturer. Det ses
simpelthen besluttet for Danmark uden om folket!
Forskellen mellem menneskerettigheder og Grundloven ligger i
værktøjerne - dvs. redskaberne til at opnå udvikling.
Da det dybest set handler om selve meningen med livet, og
hvorledes resultater i form af vækst opnås, er det værd at give en
tanke.

Det grundlæggende valg
Det store problem er: Der har ikke været noget grundlag at træffe
disse beslutninger på. De er og forbliver politiske. Der foreligger
ingen tal eller officielle fremskrivninger endsige analyser. Hvorledes
vil samfundet da se ud om halvtreds år ledet ud fra fortsat tilgang og

At udøvelse af sin religion i Danmark er en privat og ikke en
offentlig sag, er vigtigt at holde sig for øje. Der skal på enhver måde
værnes om demokratiet nu såvel som fremover. Derfor må der aldrig
lægges en struktur, så der opstår risiko for, at den frie vilje på nogen
måde kan komme i mindretal og hermed bevirke demokratiets
undergang. Således er Grundlovens struktur indrettet.
Vores politikere er pligtige til at understøtte denne tankegang, og
sikre de nødvendige love til at virkeli ggØre budskabet og til at undgå,

med menneskerettighederne?
Det logiske svar er: Der vil ikke længere være demokrati. Islam
har som politisk religion, som menneskerettighederne tvinger os til at
anerkende, taget over og styrer, allerede fordi de er.flest - og får flest
børn. Det pålægger koranen dem. Det giver derfor ingen mening
længere at tale om demokrati og nationalstat, og vort land med
homogen befolkning er under hastig afvikling.
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er udtryk for enten ideologi

eller

ønsketænkning om, at indvandrerpolitikken i Danmark samt i EU må
virke som ønsket eller tænkt. Dette er for nogen bevidst tænkning.
For andre skyldes det en misforståelse af vores Grundlov, folkekirkeordningen samt de internationale konventioners karakter.
De sidstnævnte er og bør kun være hensigtserklæringer. Hvad er
da korrekt adfærd: At være loyal over for internationale konventioner

eller at være loyal overfor vores Grundlov? Vi

overholdt

menneskerettighederne, dengang vi var et homogent land. Den eneste

grund til,, at vi kommer i problemer, skyldes politisk letsind siden
1983 med hensyn til tilgang af udlændinge fra tredjelande.
Hvad foretrækker vores Folketing - kan indholdet af
konventionerne og deres konsekvenser overhovedet mmmes inden
for grundloven? Dette kræver Grundloven, for at de kan tiltrædes.
Grundloven forhindrer klart, at vi fortsat tillader tilgang af
udlændinge fra tredjelande.

De, der er her, skal assimileres. Og de, der ikke ønsker at
ja, det

respektere dette og hermed dansk særkende og vores kultur,
danske folks væsen, må rejse.

gældende dansk ret med den virkning, at også danske dommere
skulle dømme efter de internationale konventioner.
Såfremt Frank Jensen havde fået held med sit initiativ, ville det

at folkestyret

havde fået markant slagside, for
konventionerne er umulige at få "ændrede" og lade udgå, hvis de
først erblevet til dansk lovgivning. Det er ren psykologi.Og det er
ikke vores politikere og således danske lovgivere' der har faet
tankerne til konventionerne, som vi har tiltrådt, ligesom det ikke har

have medført,

vceret den danske befolkning, der har haft behov for konventionerne.
Disse er frivillige aftaler, som kan opsiges igen, hvis vi vil. Vi har for

vidt slet ikke de problemer her i landet, som konventionerne skal
1øse, heller ikke selvom visse politikere de seneste 20 år har gjort alt
muligt for at skaffe os grundlaget for at få problemer.
Det paradoksale er, at de lande, der tilslutter sig konventioner for
så vidt ikke har brug for dem, medens de lande, det var tanken at
påvirke, har svært ved at tilslutte sig dem.
For Socialdemokratiet handler det åbenlyst udelukkende om
magt: Hellere magt end et velfungerende folkestyre' der hviler på
så

Grundlovens krctft.
Det var for den tidligere regering meningen, at de internationale

Respekten for folkestyret

Det er svært at dene to herrer. Især når de er grundliggende
forskellige. Hvem bestemmer? Er det EU's magtelite eller er det
Europas befolkninger. Et er dog konstaterbart: I denne "mellemfase"
har Folketingets flertal truffet valget for det danske folk: Folketingets

flertal har valgt side og har internt besluttet sig for: Grundloven
ignoreres, indtil den en dag vedtages ændret af det danske folk, først
en gang eJter 2004.

konventioner skulle fbrblive i dansk ret som en direkte del - altså
som falske lodder i vægtskålen, og som led i deres strategi om at
satse på størst mulig tilgang af uoplyste mennesker fra tredjelande,
som giver maximalt vælgerunderlag. "Spidsborgerindstillingen"
trives overalt i folketingssalen, for det gØt man da: "Konventioner er
fredhellige, lyder det. Man ændrer da ikke konventioner," og i alt

fald ikke, hvis de er blevet

til

danske love, som også danske

domstole skal dømme efter. Pressen bakker op herom.

Det samme valg har de danske medier truffet, som f.eks. JP og
avisens sammenlægning med Politiken. Der satses på globalisering
baseret på menneskerettighederne.

Men hvad hvis befolkningen siger nej til, at dette sker og nej til
ændring af vores Grundlov?

Tidligere justitsminister, Frank Jensen,, var inden

sin

afgang

november 2001 i fuld gang med at overføre og forsøge at få vedtaget
flest mulige af de internationale konventioner, som vi har tilsluttet
os, i Folketinget som tillige dansk lovgivning, således at disse blev
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Derved var det planen for den tidligere regering at sikre, at
konventionerne skulle forblive og blive til dansk ret langt ud over
leveevne og de i Grundloven forudsatte fire års regeringsperiode.
Dette skete på et tidspunkt, hvor vi langt hellere skulle have
overvejet at fh ophævet de snærende konventioner, som forhindrer
folketinget i at manØvrere hensigtsmæssigt - og efter Grundloven.
I stedet viser det sig, at den tidligere regering var i fuld gang med
uden videre at gøre de i befolkningen så upopulære konventioner til
dansk ret.
Side
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Grundlovens forhold til integration
Grundloven forudsætter, at de folkevalgte tilrettelægger integration
således, at den sker i respekt for den personlige frihed for de, der
integreres, dvs. at der sker assimilering. De, der ikke ønsker at

medvirke

til at

anerkende dansk kulturforståelse,

har

et

tilpasningsproblem og må ændre tanke og adfærd.
Problemet er akut: Der er kommet /br mange fra tredjelande. Det
er sket i løbet aJ-.for få år. og dette fordi politikerne har tænkt sig, at
udviklingen skal /brtsætte i det uendelige samtidig med, at de lcngger
rammer for kommende generationer og ønsker fortsat stor tilgang
uden at drøfte det med befolkningen. og endelig Jbrdi det allerede nu

må

konstateres,

at der indføres love med afsæt i

til opfyldelse af det
specifikke mål: Ingen forskelsbehandling. Det sker med aktiv
økonomisk og/eller misforstået mental understøttelse af de
tilrejsendes forskellige kultur og religion. Som f.eks. brugen af
tørklæde, sondring mellem rent og urent mht. svinekød, indretning af
bade- og bederum, tilgang til behandling af det modsatte køn i
sundhedsvæsenet og et manglende direkte.forbud imod omskcBring af
menneskerettighedernes lighedsideal, det vil sige

piger.

Grundlovens gardering
Grundloven har ellers forsøgt at gardere befolkningen og sikre os
imod politisk letsindighed via reglen om statsborgerskaber i paragraf
44. Dens indhold stimulerer til, at politikerne skal tænke sig om.
"lngen udlænding kan få indfødsret uden ved lov". Hver enkelt
ansØger skal således hele lovgivningsproceduren igennem i paragraf
42, herunder tre gange fremsættelse af lovforslag i tinget, for at der
kan ske en gyldig vedtagelse.
Selve antallet af udlændinge med anden kultur og livsopfattelse
har således betydning.
Paragraf 44 forudsætter, at politikerne indretter samfundet efter

paragraf 4 (Tekst: den evangelisk-lutherske kirke er den danske
folkekirke og understøttes som sådan af staten), og ikke benytter
menneskerettighederne som løftestang til ligestilling af de
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tilrejsendes kultur med vores, herunder gennem offentlige tilskud til
finansiering af bl.a. muslimske skoler.
Dette har vores Grundlov sørget for ikke kan ske.l paragraf 76 er

det kun folkeskolen, der har krav på at blive finansieret af det
offentlige. I samme ånd har danske kristne friskoler krav på tilskud,
hvorimod det er en anomali - en begrebsmæssig modstrid af ord - at
tale om muslimskefriskoler. Det følger af dansk selvforståelse gennem snart 500 år, at vi skal
respektere den enkelte, men ikke nødvendigvis, hvad der styrer den
enkelte og indskrænker den personlige frihed. Styring er
begrebsmæssigt politisk og hører ind under kategorien magt. Denne
seluJbrståelse er også international, idet den tager afscet i Det Nlte
Testamente.

I Grundlovens paragraf 71 står direkte fremhævet Den personlige
frihed er ukrænkelig.
Forstår man Grundlovens ånd, og er man funderet i denne
opfattelse af livet og hermed, hvad det danske livssyn med vægt på
individets frihed vil sige, og hvorfor netop dette er en livsbetingelse
for, at der kan ske udvikling, personlig såvel som i samfundet, er der
intet problem med at påse Grundlovens overholdelse.
Så vil man også se - og måske nå at indse i tide, at EU er ved at
aflive sit grundlag for vækst.

Indvandringens forhold til Grundloven i øvrigt
Grundloven sikrer vores land som en nationalstat. Vores identitet og
nationale egenart som et folk ligger i hele grundlovens struktur og
baserer sig på vores historisk betingede anskuelse af tilværelsen som
menneske. Vi er reformerede danskere - ligesom englænderne
reformerede deres tænkning - og ingen mennesker står herefter over
andre. Dette er lighed, som Gud har sat denne, og ikke et andet
menneske. Dette er frihed, luthersk-protestantisk forstået. Det er den
måde, vi tænker mennesker på. Det gør en væsensforskel, ja hele
forskellen sammenlignet med grundværdien lighed i EU.
Grundloven sikrer monokultur - en ensartethed, der beror på
homogen indstilling til tilværelsen, der baserer sig på frihed, også
uanset medlemskab of folkekirken. 87% er medlemmer. At være
medlem er for så vidt alene et aktivt udtryk for en livsindstilling.
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Kirken har slet intet at sige, ud over hvad hvert enkelt menneske har
at sige. Også dette er en væsensforskel til forståelsen af begrebet
kirke, såvel i forhold til den katolske som i forhold til religioner som
sådan.

Religioner hører ind under begrebet styring af individ, jfr.
nedenfor. Dansk kristendom opfattes ikke som en religion men en
tro, og hører ind under begrebet sQrelsen. Dvs. styrelsens og den
kærlige krafts værn om vores personlige frihed og retten til vores
land.
Staten skal således afholde sig fra at styre det enkelte menneske
med nogen som helst pligt, udover hvad de folkevalgte bestemmer
ved love, der gives i respekt for vores grundlov. Pligt og tvctng /br at
undertrykke den personlige frihed er hos os simpelthen.forbudt.
Efter dansk kulturopfattelse fungerer mennesket som en helhed,
og består af både følelser og fornuft, af tro og af viden. Mennesket
består qf det personlige selv - det vil sige af ånd, af sjcel, aJ'krop.
Dette er grundvilkåret, der sikrer den personlige frihed. Grundloven
fastslår, at denne er ukrænkelig, også for de indrejste, uanset deres
religiøse og/eller kulturelle baggrund.

Særkendet for Europa burde som en selvfølge være, at
fællesnævner for fremtidens mennesker er, at vi respekterer det
personlige selv hos enhver - dvs. den enkeltes ånd, personens jeg.
Særkendet burde også være at finde en fælles definition for, hvad vi
forstår ved diskrimincttion: Det er diskriminerende ikke at respektere
det personlige selv.
Denne definition er Grundloven bygget på. Dette livssyn sikrer
lighed i ånden. Og ved dåben lighed i form af et åndsfællesskab, der
har sikret os det homogene samfund. - Strukturen er upolitisk, fordi
det forhold at være "dansk folkekirkekristen", som finder tilslutning
fra 87 oh af befolkningen, vil sige, at man bekender sig til at være
sikret den personlige frihed til at tænke og mene politisk, hvad man
vil. Det er forbudt at diskriminere individet.
Denne definition er væsensforskelli g fra, hvad der forstås ved
diskrimination ud fra menneskerettigheder, hvor vi er pligtige til at
acceptere også det, som styrer og undertrykker mennesket som
individ, som f.eks. islam. Dette er konsekvensen af det totale forbud
imod forskelsbehandling samt racismeparagraffen i paragraf 266b.
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Denne er udslag af

antidiskriminationsbestemmelsen i

menne skeretti ghederne.

Paragraf 266b gØr det strafbart at udtale sig om en gruppe
personers race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller
seksuelle orientering. At forbuddet gfr på noget kollektivt - en
gruppe - er fremmedartet i dansk ret.
Forklaringen ligger r, at vi ser forskelligt på tingene alt efter, hvor
vi hører til. Allerede i 1849 sagde vi fra over for den.fælles kollektive
tænkning i de franske grundværdier og menneskerrettigheder.
Grundtvig og grundlovsfædrene foretrak frihed, som Luther forstod
det.

Dansk strafferet giver da også kun selve den personligt
.forurettede en påtaleret. Og hvorfor skal for eksempel enhver
muhamedaner sættes som gidsel for sin religion og benyttes til at
afværge debat om islam? Paragraffen bliver hermed kraftig politisk.
Og dette er slet ikke udtryk for dansk tænkning. Den ses da også i

konflikt med Grundlovens paragraf J7, der sikrer ytringsfrihed og
hindrer, at censur nogen sinde genindføres. Paragraf 266 b
forekommer stærkt censurerende og harmonerer ikke med dansk ret,
hvor det drejer sig om at beskytte individet.

Kulturers betydning
Vi må naturligvis tage andres kultur alvorligt. Det følger af
protestantisk tænkemåde.
Kultur handler dybest set om, hvorledes det enkelte menneske og

det enkelte land forholder sig til Gud - eller har mangel på samme
Gudsforhold. Deri består kulturforskellen. Det er disse forskelle, der
er så vigtige at respektere som gældende også i de enkelte EU-lande.
EU-landene bør ikke have ensartethed som mål - og det kan heller

ikke ske, uden at det skaber ufred. Der er ingen eksempler på,, at
lighed kan ske ovenfra ved initiativ fra andre mennesker. Den må gro
naturligt nedefra som et ønske og behov for forandring.

Et lands borgere har en fælles bevidsthed for

danskernes

vedkommende langt over 1000 år. Hvert land i Europa har krav på at
beholde deres kultur inden for landets grænser. Vi burde være stolte
af og værne om, at vi er nationalstaler, samt at vi til forskel fra USA
har kultur, som rækker langt tilbage.
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Grundlovens struktur appellerer trl det hele menneske - både til
følelser og fornuft, til tro og viden, hvor viden, og således udvikling
af forstanden, forudsætter, at dette sker i tro. Det er vores danske
måde at tænke kristendom på som et folk og i historisk erkendelse af,
at vi kun herved er frie til at være de mennesker, som vi helt konkret
er, hver for sig. Hermed omsætter vi det ord, der er sagt for 2000 år
siden til virkelighed og til os selv med vores meninger, udtryk og

Grundloven - og evangeliet
For Kierkegaard handler det konsekvent om denne opgave i hans
forfatterskab: At stå til side og pege hen på Jesus Kristus som den,
der viser vejen, sandheden og livet.
"Den kristne tro er en tro på Jesus Kristus som den endelige dom
over al religion og derfor friheden af al religion til alene at håbe på
en nådig og kczrlig Gud, en Gud, som hverken kan bevises eller skal
bevises andet end i troen på den korsfæstedes ord." Således
udtrykker pastor emeritus John Hørbo sig enkelt og klart.
Dette budskab ligger som et frø i vores Grundlov som det danske
folks identitet, uanset medlemskab af folkekirke eller af andre
trossamfund - endsige af EU.
Denne kristentro bevirker, at vi respekterer alle former for
forskelligheder. Det anerkendelsesværdige består i, at den enkelte har
taget ansvar for sin person. Hvad den enkeltes talent udvikler sig til i
livet og giver sig udslag i, må andre mennesker respektere. Denne
personlige frihed forventes udøvet under ansvar for fællesskabets
regler. Det skaber grundlaget for tillid.
Vi skal udvise barmhjertighed - især med de svage - i ånden. De,
der ikke kan tage ansvar for sig selv, må vi hjælpe. Dette er
næstekærlighed og solidaritet, kristeligt forstået.
Grundlovens paragraf 4 fastslår, at Det Nye Testamentets frihed
er gældende i Danmark som frihed til at være til som menneske
under ansvar for Gud, sig selv og hermed næsten med ordlyden:
"Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og

virke til gavn for omgivelserne.
Først da kan vi have meningers mangfoldighed, fordi den giver
mening, og staten forudsættes i vores Grundlov at stimulere til, at
folk har en mening og gør brug af deres ansvar for dem selv - jfr.
ideen bag Grundlovens paragraf 4. Staten skal understøtte dansk
kultur, og kun dansk kultur. Staten, det er også den enkelte dansker,
og det er jo denne, der betaler skat til staten for ydelsen.
Vores tro er blevet til dansk livssyn - også hos de danskere, der er
knyttet til andre religioner, ideologier eller de, der måtte være uden
tro som ateister.
Dette grundsyn har vi nok aldrig gort os den ulejlighed at tænke
igennem og heller ikke søgt at forklare næste generation ogieller de
tilrejsende, så de kan forstå os og have mulighed for at respektere os
og dansk livssyn. I stedet arbejder man for en ny Grundlov og
ophævelse af den gældende.

Kravet om respektering i vores Grundlov går på individet og ikke
på gruppen, men fællesskabet opnår fordelen, som afledet effekt af
individets stemme . Individet står til ansvar for J'ællesskabet i form af
samfundet. Således er vores demokrati bygget op.

Kierkegaards grundtanker omkring mennesket
Hvad foretrækker danske politikere: At være loyal over for det, som
omgivelserne forventer af en og forsøge at undgå at vække for
megen opmærksomhed, (Kierkegaards spidsborger og æstetikeren),
eller at være tro imod sit eget væsen og sit folks egenart og tage
ansvar, (Kierkegaards karakteristik af en etiker og af den etiskreligiøse livsopfattelse). Den sidstnævnte type er identisk med
Grundlovens ånd og ide, lagt i paragraf 4, der fastslår frihed under
ansvar for den enkelte, og dermed under ansvar for fællesskabet.
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understøttes som sådan af staten".
Det sidste har vi ikke mærket meget til. Folkets grundlovssikrede
måde at tænke sig selv og omverdenen på understøttes ikke - som

forudsat

forhold

- af staten ved lovgivning eller initiativer. Tværtimod. I
indvandrere og i forhold til menneskerettigheder,

til

indførelse af forbud imod enhver form for forskelsbehandling, samt i

forhold til EU er det stort set lykkedes forskellige flertal af
folkevalgte at nedbryde tankegangen i Grundloven inden for

de
de

seneste 30 år.

.

- Det har været politisk mest vigtigt for venstrefløjen at fa fat i
til at lukke op for Danmarks riges Grundlov og forsøge at

nøglen

stjæle danskernes sjæl og Grundlovens ånd.
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men kun ved hjælp af fællesskabet i Jbrm aJ'kirken og en præst. Her

Styring contra styrelsen
Grundloven sikrer den personlige frihed med afsæt i Gud og individet i bevidsthed om, at sådan er tilværelsens grundvilkår. Således er
Grundloven både langtidsholdbar og fremtidsorienteret i modsætning
til EU-charteret, der er udtryk for en kraftig styring af den personlige

frihed hen imod klar ufrihed. Hvor

menneskerettighedernes

lighedskrav og anti-diskriminationsparagraffen fastholder og
cementerer den enkelte i en religion eller anden sQring, som f.eks.
også ateisme, kan den enkelte ikke udbygge sin egen personlige
væren og eksistens i den ramme. Hvor ateismens våben er magt, er
det kristne våben kraft. Hvor islam udbredes med sværdet, udbredes
kristendommen med åndens sværd.
Den, der tror på Allah, hører kun på' hvad Allah siger

i koranen

-

over for står Grundloven med den enkeltes adgang til sit direkte
Gudsforhold og dermed ret for den enkelte til at kunne selv og tage
ansvar for sin væren. Dette livssyn indebærer ret til meningers
mangfoldighed - og som konsekvens heraf en flerhed af partier og
holdninger, f.eks. i leder i dagspressen.
Vanskeligheden for danskerne, englænderne og svenskerne bliver
dermed som protestanter at fåfolket til at skrue sig ca. fem hundrede
år tilbage og til tiden før reformationen, som herhjemme skete i
I

536.

Luthersk-protestanter har nok kirker, men ikke hvad katolikker
forstår ved kirker. Der er ingen synode, intet fcelles talerør, og de er
derfor usammenlignelige. Dette forstår ateister sig dårligt på. En
kirke er vel en kirke. Ateister er til falds for formen - også den form,

Gud
forskel
sQrelsen, som filosoffen Søren Kierkegaard udtrykker det - har at

som lovbogstavet giver. Tilsvarende islam, delvis jødedom og
katolikker om end ud fra grundlæggende forskellig grundbog i form

sige det enkelte menneske.

af henholdsvis koranen og Bibelen.
At være protestantisk kristen er et livssyn, som gennemsyrer det
enkelte menneskes tilværelse. Sådan er det i alt fald tænkt af Luther,
og sådan er det tænkt i Grundlovens ord og ånd. Der er ingen
gerningsretfærdighed, man ser på indhold og på vceren. Du skal ikke
gØre noget besteml for at være god, således som det forlanges og
f.eks. er oplistet punkt for punkt i EU-chartret, herunder i

til

fra den kristne, der lytter til

- og til, hvad Gud

Hvor det for de kristne i hvert enkelt af de europæiske lande
handler om: Hvorledes vil du Gud, at jeg skal gøre, er der hos Allah
ingen ret til at stille spørgsmåI. Du skal gøre præcis, hvad der står i
.formen'. Bogstav og skrevne ord og præcis som alle de andre
muslimer. Det vil sige gruppen.
Karen Blixen har sagt: Islam bærer præg af ørkenoprindelse. De
overvundne folkeslag, der antog islam, blev 6t med det.
Form contra indhold
Når vi som luthersk-protestantisk kristne har kraftig bevidsthedsudvikling, tror jeg, at det skyldes' at vi har haft den personlige frihed til
at blive os selv som de personer, som vi nu en gang er. Dette smitter
af på vores samfundsudvikling, økonomisk og personligt.

Det følger af vores kultur, at

vi fokuserer

på individet, hvor

katolikker mere tænker i form og fællesskaber. Der er forskel på de
15 lande i EU. Ellers var der ingen grund til at forsøge at ensarte os.
For så var vtjo ens i forvejen og kunne dermed blot sammensluttes
uden videre.

EU-chartret bærer tydeligt præg af den katolske formtænkning
med gerningsretfærdighed, hvor det enkelte menneske ikke kan selv,
178

menneskerettighederne.( Disse udgør i antal p.t. ca. ll3 af EUchartret - de øvnge 213 er nye politiske og økonomiske såkaldte
menneskerettigheder.) Den samme tankegang ligger til grund for

Charta Oecomenica, kirkernes parallelle "EU-forfatning" med
samme grundværdier. Det indebærer naturligvis, at vores
folke"kirke" ikke kan være med hverken i det ene eller det andet
charter.

Vi far at vide af den danske venstrefløj samt de Radikale, at dette
danske syn er racistisk og fremmedhadende og måden at tænke
mennesker på - altså vores kristenforståelse diskriminerer.
Sandheden er nok, at danskerne netop ikke gør Jbrskel på nogen
efter deres væsen, men nok på styringen af dem, som f.eks. andres
religionsopfattelse, da den er en energi, der styrer den enkelte
muslim til en bestemt tænkning og adfærd.
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Luthersk-kristne "diskriminerer" således kun denne energi, der
udfoldes i koranen på at styre den enkelte muslim politisk og
religiøst til at indrette et bestemt samfund, hvor vi alle er ens.
Styringen af den enkelte muslim sØges for så vidt ignoreret og
dermed det, der ønsker at styre uden om selve styrelsen, den nådige
Gud, og ønsker magt over andre for magtens egen skyld og på
bekostning af individ.
Det, der således styrer et andet menneske bort fra sin ret til at
være personlig fri, uanset i hvilkenform det optræder, gør en forskel.
Følgelig tænkes det bort, så mennesket træder frem. Selve mennesket
som det er, dvs. indenr og for sig selv, respekteres. Kun dette er
anerkendelsesværdigt. Dette er næstekærlighed, kristeligt forstået.
Den kristne ser på indhold førend formen. H.C.Andersens: "Den
standhaftige tinsoldat" var heller ikke formfuldendt og blev
forvandlet fra form til indhold, i det øjeblik dens krop omsmeltedes

til et hjerte.

korrekt holdningsbearbejdning. Det må de folkevalgte leve med. Det
vil dog vise sig forbundet med dyre lærepenge - både for dem og os.
Eller eksisterer viljen til at regere i eget hus ikke længere? Mangler
vi viljen til at være til, og skyldes det, at vi ikke tør Ieve som os selv,
men ønsker, at andre mennesker skal bestemme for os?

Stat og kirke
Der er tale om et forløb som Goethe siger: "Man merkt die Absicht
und wird verstimmt." Der stilles nu krav fra flere sider herhjemme
om adskillelse mellem stat og kirke, skønt vi som sagt netop ikke har
en statskirke, men vores folke"kirke", og denne som sådan ingen
magt har. Den kan ikke tale for os, vi taler for os selv, hver især - og

uanset hvilket partt,

vi stemmer

på.

Vi taler kun for os selv, det samme gØr præsten og altså hver
enkelt dansker. Det er ideelt i erkendelse af, at mennesker er
forskellige. Grundloven sikrer, at vi skal have lov til at være det.
Er det i virkeligheden det, som politikerne ønsker at adskille? Det

Menneskeskabt ensartethed
Jeg tror, at dette bliver en vanskelig, for ikke at sige umulig proces
og opgave for magthaverne i EU at gå den modsatte vej, fra indhold

tilform.
Det kan højst gå godt herhjemme indtil det tidspunkt, folk bliver
bevidste om, hvor det frie livssyn i virkeligheden stammer fra, og
hvad der sikrer det fremover. Når det kristne vågner, og det går op
for os, hvad vi gik glip af - os selv og vores egen personlige identitet,
som med et bliver forbudt i EU - og når det kommer op til
overfladen, hvad politikerne i deres misforståede livssyn har glort
ved os som mennesker, står det i sol, måne og stjerner, at det vil
skabe frustration og ufred.

Det er kun et spørgsmål om tid. Folket og det indre, endsige
erindringen, kan ikke snydes.
Vores samfund og folkestyre beror på tillid - fra person til person,
fra folkevalgt til vælger.
Når friheden tages fra luthersk-protestantiske befolkninger og
ensartetheden og ligegyldigheden breder sig, bliver folk som
tikkende bomber. Ustyrlige og adfærdsvanskelige, de gør ikke som
magthaverne forlanger, trods overvågning og forsøg på politisk
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enkelte menneske-fra sig selv?

Tanken er uhyggelig, men det er faktisk det, der sker, hvis vt
følger rådet fra de folkevalgte, ændrer vores Grundlov og i stedet
stiger på en EU-forfatning, som foreslået. Så er den danske
befolkning som med et slag robotter, der styres af politikerne og af
magteliten i EU.

Mit forslag i dansk regi er

l.
2.
3.

4.
5.

Se på de internationale konventioner.
Arbejd for at ophæve de af konventionerne, der er forældede
ud fra verden af i dag.
Opsig de konventioner, hvrs konsekvenser er i konflikt med
vores Grundlov.
Stop adgangen for ret til ophold her i landet som flygtning.
Ophæv udlændingelovens paragraf 7 i sin helhed. Den er
ikke forsvarlig mere. Fjern de facto-reglen helt og gør dette
inden EU-traktaten forventet år 2004.

f
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6.

Stop for familiesammenfØringer

til

tidligere tredjelandes
statsborgere. Familiesammenfløringer må i stedet foregå i
hjemlandene.

Konventioner er frivillige aftaler. De kan opsiges med seks måneders
varsel. Da vores Grundlov ikke rndeholder tidsbegrænsning, må vi
sige fra over for en tilgang fra de mindre udviklede lande - den tredje
verden - der udelukkende sker som følge af konventioner vedtaget
efter 2.verdenskrig, og som bevirker tilgang af mennesker med et
fundamentalt andet livssyn end det kristne. Dette livssyn hverken kan
eller skal vi ændre på, men kan kun præge ved eksemplets magt ved
at være de mennesker, som vi er her i vores land, og ved at holde fast

i vores kultur og udvikle samfundet med afsæt i historien.
Det er ikke længere tilstrækkeligt udelukkende at satse på at
begrænse tilgangen. Tiden er inde til, at der må et stop til.
Vi kan ikke tage ansvaret for flere på en forsvarlig måde for dem
og for os. Dette skridt er i særdeleshed nødvendigt nu. Begrundelsen
er nødret Det burde være sket for længst.
Gør politikerne det ikke, må folket. Grundloven tilhører dem.
Vi er i en tid, hvor tilgangen vokser over hele det gamle EU.
Alene på grund af deres antal sættes de ved hjælp af vores
demokrati på sigt i stand til at ændre og ophæve vores menneskesyn
og kultur og således udslette vores samfund såvel i Danmark som i

det danske folk tror, at de folkevalgte gør, hvad de kan for danske
interesser. Består de folkevalgte ikke denne sidste tillidsprøve og
lytter til, i hvilken retning folket ønsker at gå, er jeg bange for, at
tiden er inde i 2004 til, at vejene må skilles fra de folkevalgte.
Der må handles hurtigt på grund af det konstaterbare betydelige
antal fra tredjelande,, som vi forventes at skulle tage ansvaret for og
at blive ved med.

Mit forslag er i EU-regi

1.

2.
3.
4.
5.

E,U, og såvel det gamle som det nye og udvidede EU.
Det er blot et spørgsmål om tid - senest i år 2050, hvis det danske
folk ikke gØr noget for at forhindre det. Dette skridt er vi vores
gode .folkeretlige ret til at tage. Grundloven - og landet - tilhører det
danske folk. Ingen andre lande eller anden stat har ret til at løbe
vores land over ende. Det være sig med deres religion, levevis og

i

holdninger eller med deres befolkninger. Det kræver, at vi tænker i
nye måder at Jbrsvare landet og vores kontinent på. Vi har en vital
interesse i at overleve, men også i at leve i hverdagen på en tryg og
tillidsfuld måde. Der er ingen tvivl offi, at dette fremmer
folkesundheden.
Der eksisterer ingen folkeretlig ret til for andre lande at nedlægge
et land og lægge en form omkring et land, enform, der reelt ophæver
dets kultur,, identitet og nationale særkende. Jeg har opfattelsen af, at
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Gå tilbage til 1992 og før Maastricht, genindføt EF, fie*
unionen, Københavnerkriterierne fra 1993 og menneskerettighederne fra EU-regi og hermed EU-chartret.
Fjern Amsterdatraktatens antidiskriminationsparagraf fra
1998, som reelt ændrede vores form som luthersk-protestantisk folk i grundlovens $ 4, og som i virkelighedenfordrer en
grundlovsændring.
Stop for tilgangen af asylsøgende

til

EU-landene, drop Rådet

for Retlige Anliggenders nye fælles udvidede de/inition på
flygtning i forhold til Genevekonventionen af 6.12.2002.
Drop tanken om at give folk en ret til asyl i et EU-land på
grundlag af den nye fælles definition af , hvad der forstås ved
en flygtning.
Lad udelukkende de mennesker, der opfylder Geneve-konventionens flygtningedefinition og en af de der oplistede
grunde til flugt, værnes i nærområderne og nabolandene til
hjemlandet. Styrk disse personer i deres eget værd og forsøg
på at ændre egne forhold på stedet - til gavn for stabiliteten i
deres land og til håb for deres efterkommere om en bedre
fremtid med frihed. - De flygter jo netop fra ikke at have
denne.

6.
7.
8.

Ophæv EU-chartret fra 2000 som politisk bindende og
ophæv det politiske indhold i de 54 artikler. Aflys dets
indførelse i EU-traktat og i EU-forfatning.
Gå helt bort fra tanken om en fælles EU-forfatning.
Lav i stedet en solid struktur for frihedens proiekt for
europæerne med enkle rammer og en form, der respekterer
det enkelte menneske samt det enkelte land, og som dermed
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-

aIt

til

gensidig

inspiration og udvikling af velfærd og de forskellige kulturer

9.

i Europa.
Sæt alle kræfter ind på, at EU går bort fra den politiske
union og i stedet arbejder på en mellemstatslig struktur.
Dette er nødvendigt for at få befolkningerne i Europa med og
undgå ufred.

Al politik vil fremover være aJhængig af antallet af udlændinge.fra
tredjelande i Danmark, henholdsvis i de andre EU-lande.
Muligheden for at føre forskelligartet politik indskrænkes i takt med
størrelsen af tilgangen fra tredjelande. Der er for den nuværende
magtelite kun 6n mulighed'. Ensartethed - af dem og af os. Der er
ingen respekt for personlig eller kulturel forskellighed i
medlemslandene.
Det skulle hermed være bevist, at det er vores egne politikere, der
arbejder aktivt for ensretning.
Dette er da også kommet klart til udtryk i EU-chartrets præampel,
hvori vi mentalt skal underkaste os troen på fælles EU-værdier som

den overordnede ide for den fremtidige fælles EU-tænkning
uafhængigt af det enkelt menneskes politiske,, kulturelle, religiøse

skræmmende lavt". Og slutter af med: "Tyrkisk medlemskab kan fa
alvorlige konsekvenser for EU's folkelige opbakning. Herunder et
pres for dansk udmeldelse." Jeg tror, at han har ret.
Tænk, hvis forstanden hos magteliten tager fejl? Hvad med
æresfølelsen for at have sikret "fred og fremgang" i "sin" tid? Hvad
med den nye stilling til Uffe Ellemann-Jensen som skyggestatsminister til iagttagelse af menneskerettighederne? Mon den
euforiske begejstring for "fredens projekt", som de europæiske
fællesskaber, senere EU, benævnes af ham og af andre, vil holde
stik?

Hvor blev oprettelse af et "Center til iagttagelse af Grundlovens
overholdelse" af ? Eller et "Institut til forskning og værn om den
personlige frihed"? Sådanne kunne vi trænge til. Og hvor blev
Anders Fogh Rasmussens vision i sin nytårstale for år 2002 omkring

det personlige ansvar af, og hvor blev hans lignende plan for
fremtiden i 1993 af: "Der skal være tale om et decentraliseret
fællesskab. Demokratiet kan ikke fungere, hvis betydningsfulde
afgørelser lægges i hænderne på en organisation, der er alt for
omfattende til,, at almindelige mennesker kan overse og forstå den "?
Som ftrv. chefredaktør Sven Ove Gade fastslår i JP den 20.11.2002
på regeringens 1. årsdag: "Men det var altså dengang."

eller filosofiske ståsted.

Lighed

og

ensartethed sØges

gjort total igennem

anti-

diskriminationsparagraffen, der er lagt for formen, der er støbt:
Menneskets fornuft vil sætte tro ud af kraft. Et sådant projekt vil
næppe gå godt. EU-forfatningens struktur bliver udlagt som det
menneskeligt højst opnåelige: Formen lægges til det "realiserede
fornuftsmenneske", udelukkende styret af menneskeforstand som
sandheden for det kommende århundrede for 25 lande, fremover
muligt 27 - eller 28 med Tyrkiet, som Uffe Ellemann-Jensen foreslår

i

sin netop udkomne bog "Østen for Solen"? Enhver form for

forskelsbehandling er forbudt.
Som Ralf Pittelkow skriver i JP den 8.12.2002: "Spørgsmålet om
Tyrkiets medlemskab har vidtrækkende perspektiver. I løbet af nogle
årtier vil landet blive det største i EU. I dets historie, kulturmønster
og politiske tradition, adskiller det sig markant fra de nuværende EUlande". Han ffir tilføjet: "Niveauet hos de ansvarlige politikere er
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Efterskrift
Hvordan kan det være?
Min egen personlige forklarinB er, at efterkrigstidens ateister for
alvor slog igennem, især efter 1968. Menneskerettighederne kom til
at afløse den kristne Gud og gik ind på overordnet plan med en
tværgående bjælke Øverst, indprentet med et ideologisk budskab til
vores politikere og vores domstole om, hvad der var godt for os i
Europa. Det foregik og gØr det stadig ved Menneskerettighedsdomstolen i Strassbourg. Nu er menneskerettighederne foreslået til at
blive en del af EU til regulering af os alle ovenfra. De skal i deres
struktur og funktion ganske enkelt erstatte Vorherre.
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Jeg tror, at vi er ved at lægge vejen til afvikling af vores land,
kultur og velfærd. EU-chartret minder om koranen, en lovregulering
ned til detaljen i hverdagen. Vi befinder os forhåbentlig i den sidste

fase

af

17})-tallets oplysningstid med mennesket, der

meget

symbolsk "står på verden" på pladsen i Bruxelles og bærer guldæblet
i sin hånd. Så langt kommer vi dog aldrig, når vi fornægter den
kristne Guds eksistens i strukturen i EU-samarbejdet. Hvad hjælper
det, at vi i præamplen (forordet) erkender og fremhæver, at EU har
det kristne til fælles, men ikke samtidig ændrer fundamentalt på
indholdet af EU-chartret og lader alt det politiske udgå? Når man nu
kan tænke sig ud af det, ses der ingen grund til at vente på, at vi
gennem erfaring når at erkende fordærvet og først herefter ændrer
adfærd og lytter til vores fælles respektive rødder i EU-landene.
Problemet er dybest set, at vi ikke vil erkende, at vi er forskellige,
og at vi som personer skal have ret hertil. Lande er ikke noget uden
deres befolkninger. Lande udgør kun Jbrmen, og menneskene er
medskabere på indholdet, dvs. det enkelte lands kultur på sin jord.
Derfor skal også lande have lov til at være forskellige. Det giver
impulser og sikrer fremgang i den nye verden.
Politisk ses det at være ønsket, at ismer, politik og religioner skal
gå forud for den enkelte, og at det er disse frem for mennesket, der
har krav på at bliver respekteret. Det er samtidig forklaringen på, at
menneskerettighederne ikke er luthersk-kristne.
Dette er for mig at se hovmod at tiltvinge sig en politisk union
bestående af højere udviklede og hver især unikke kulturer.
De nye EU-værdier

EU-chartret og de nye EU-værdier samler alle ismer, religioner og

politiske forskelligheder under 6t, og sØger hermed at ophæve
forskelle. Samtidig viser det, at der ingen respekt er for de
eksisterende .forskelle. Gennem ateismen ophæves forskelle på
tidligere rivaler og partier, partier til højre og til venstre for midten.
Det bliver deres nye fælles platform. Der er fremover kun behov for
menneskerettighedspartiet, hvis det står til tilhængere af denne
styreform.
En anden afart er den misforståede kristendom, der mener, at det
at være kristen kan defineres i oplistede værdier. De af de kristne, der

vil jeg tillade mig at kalde form-krtstne. Disse - og
ateister - er fælles om at hylde EU-chartret, menneskerettigheder,
Charta Oecomenica, EU-ret samt den såkaldte racismepatagtaf -

hylder formen,

straffelovens paragraf 266b.
Denne går som nævnt ud på, at vi skal respektere en gruppe - et
kollektiv af en eller anden art. Tankegangen sØger at vende os bort
fra omsorgen for individet Disse mennesker finder sig gode i og med
at de vælger at tilslutte sig et godhedssæt, udtænkt af andre under en

eller anden form. Menneskerrettigheder, EU-chartret og

EUforfatning er den nye ideologi og lovreligion. I deres verden: Det
blir' ikke bedre!
Ulemper ved den menneskeskabte lighed og ensartethed er, at det
ikke længere giver nogen mening at have en mening - og drivkraften
for engagement går i stå - samfund kollapser.

Der er nye tider
Fremtidens menneske må respektere det enkelte menneske, men ikke

nødvendigvis det, der styrer den enkelte til at blive lig med andres
tanker. Snarere tværtimod. Vi skal i det fremtidige Europa respektere
hinandens ret til at være. - Vi skal ikke respektere en ret for andre til
at bestemme, at vi skal være på præcis en bestemt måde. Derfor skal
EU-charter og EU-forfatning udgå.
Fremtidens menneske har en menneskeret - dog bedre i anden
terminologi fremover - en personlig ret til sin egen væren. Dette må
være ønsket for ethvert menneske. Specielt for den tilrejste flygtning,
som netop er på flugt fra undertrykkelse af religiøs, politisk eller
etnisk art. Vores Grundlov tager højde for den nye tid: Den sikrer
den personlige frihed, og at integration sker ved assimilation og ikke
ved hjælp af menneskerettigheder,, hvor vi har pligt til at anerkende
deres religion frem for det enkelte menneske. Det må man ikke bede
en kristen om. Men det forlanger EU.

- Alligevel forventer magteliten, at alle Europas kristne befolkninger

skal sige ja til den nye ideologi og aktiv globalisering via ensretning.
Det er utopi.
Vi går over i en ny tid, hvor vi som det første må se på", hvem vt
er, og hvad det vil sige at være fødtpådet fælles livsvilkår Frihed til
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at være menneske. Det handler om at sikre den enkelte denne frihed
under ansvar. Der findes ingen andenfælles værdi end friheden til at
være et menneske med ret til at udvikle sig som et sådant. De tolv
frihedsrettigheder i vores Grundlov er grundeksempler på, hvad det
vil sige at være et frit menneske, og de kan anbefales i EU-regi til
andre lande. Østlandene vil værdsætte det, især deres befolkninger.
Det behøves der ingen union for. Estland har for eksempel grundlov
efter dansk koncept.
Med i forordet (præamblen) for strukturen for fremtidens Europa
vel at mærke med afsæt ikke i Unionen, men i et mellemstatsligt
samarbejde bør det overvejes at indsætte: Mennesket består af det
personlige selv, af sjæl og af legeme. Disse er ukrænkelige. Denne
"treenighed" medfører et livssyn, der tilgodeser det fremtidige
menneske som individ og forpligter staten til at respektere dette og til
at tage den enkelte alvorligt og afskaffe alle rammer og lovregler, der
un d e r t ry kker individets frie udfo ldel s e smul i gheder under ansvar.
Den struktur, som Danmark kan tilbyde, er klædt på til fremtiden.
også Europas struktur og visionen må bygges op, så den passer til
mennesker - fremtidens mennesker.
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AKADEMIET FOR MIGRATIONSSTUDIER I
DANMARK (AMID)
Af

Jens Lintrup

Akademiet for Migrationsstudier i Danmark blev oprettet l. januar
2001. Det fik samtidigt en bevilling på 20 millioner kroner at forske
for i de første fem år. Det er ikke en institution med egne bygninger
og eget personale. Det er organiseret som et netværk af forskere ved
universiteterne i Ålborg og Århus. Det ledes af professor, dr. phil.
Ulf Hedetoft, som r øvngt er knyttet til Instituttet for Historie og
Internationale Studier ved Ålborg Universitet.
Folketinget vedtog i 1983 en ny udlændingelovgivning. Det skete
efter rådgivning af professor Hans Gammeltoft Hansen, som er en
højt respekteret jurist. Denne lovgivning bygger på generelle
principper om menneskerettigheder og kampen for en verden uden
nogen form for diskrimination. Ved behandlingen i Folketinget
havde medlemmerne alene deres etiske holdning at bygge på og var
tilfredse med det grundlag.
Ikke mange folketingsmedlemmer havde dengang nogen realistisk
forestilling offi, hvor meget presset for indvandring ville vokse i de
kommende årtier endsige omfanget af de sociale udgifter,, som fulgte

med. Mange forventede vistnok, at indvandringen efter de nye
retningslinier i længden ville virke som en berigelse for det danske
samfund både menneskeligt og økonomisk. Det havde indvandringen
af franske huguenotter for 300 år siden jo vist sig at være.

I

lyset af de seneste 20 års udvikling må man nok sige,

at

eksistensberettigelse. Sådan opfatter de det også selv, hvis man skal
tro deres hjemmeside på internettet.
Hvordan vil indvandringspresset (potentialet for indvandring)
mod Danmark udvikle sig i de kommende årtier? I mine øjne må det
være hovedproblemet for beslutningstagere på udlændingeområdet.
Skal vi fortsat forberede os på 15.000 nettotilvandrere om året? eller
på 50.000? eller måske 100.000? Eller falder det til 5.000? Politikken
for integration må være stærkt afhængrg af forventningerne på dette
område. Derfor skrev jeg til akademiets chef og bad om at få kontakt
med en medarbejder, der forskede i den sandsynlige udvikling i
potentialet for indvandring til Danmark i de næste årtier.
Jeg fik et venligt svar. Men det var nedslående. Der var for tiden
ingen medarbejder, der beskæftigede sig med, hvordan potentialet for

indvandring ville udvikle sig i fremtiden. Ulf Hedetoft ville gerne
selv tage en samtale med mig. Men det måtte vente nogle måneder,
for han havde sin aftalekalender fuldt besat.
Men udgivelsen af nærværende antologi har ikke kunnet vente
nogle måneder. Derfor skriver jeg dette kapitel alene på basis af
akademiets hjemmeside. Det er heldigvis en meget fyldig
hjemmeside. Den fortjener AMID ros for.
Akademiet angiver, at dets forskning ligger inden for 5 områder,
der nedenfor anføres i prioritetsrækkefølge. De er præsenteret på
engelsk; men jeg har prøvet at give en dansk oversættelse i parentes.
Denne oversættelse kan være tvivlsom, da jeg næppe har forstået
dybden i alle formuleringerne:

l.

Folketingets beslutninger på udlændingeområdet har været præget af
en utrolig naivitet. Derfor er det ganske naturligt, at magtfulde kredse

i

Danmark nu ønsker neutral forskning, der kan danne basis for
Folketingets lovgivning om flygtninge, indvandrere og integration.
Hvis lovgivningen skal være realistisk, er det idag klart, at den ikke
kan baseres alene på etiske holdninger og ønsketænkning, men også
må baseres på et datagrundlag der er så korrekt, som det nu er
videnskabeligt muligt. At fremskaffe realistiske data og prognoser,
som ikke er belastede af ønsketænkning,, må opfattes som akademiets

of

organtzation, and consequences of
mobility and migration in the context of globalization
and Europeanization and international migration
Causes, forms

regimes.

fÅrsager til folkevandringer, former for vandringsveje
og følgerne af bevægelighed og folkevandring. Det skal

i sammenhæng med globaliseringen og europæiseringen og internationale regler for vandringer.]

ses

2.

of immigrants, the politics of integration
acculturation, conditions for citizenship and poli-

The reception
and

tical participation.
190
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[Modtagelsen af indvandrerne, politikken for integration
og kulturtilpasning (ordet findes ikke i "The Concise
Oxford Dictionary"), betingelser for statsborgerskab og
deltagelse i det politiske liv.l

3.

to the labour market, ethnic business,
educational resources and social conditions (e.g.
Issues related
residential).

[Emner vedrørende arbejdsmarkedet, etniske forretninger, uddannelsesmæssige muligheder og sociale betingelser (f. eks. boligforhold).1

4.

Issues related to public debates and the media, mutual

stereotyping, cultural encounters and forms of
representation of Self and Others.

fEmner vedrørende samfundsdebatten, medierne, gensidige fordomme, kulturmødet og forestillingerne om sig
selv i forhold til andre.l

5. The politics of

identity, cultural strategies, ethnic

networking and transnatio nal citizenship.

fPolitik vedrørende identitet, strategi på kulturelle områder, etablering af etniske netværk og verdensborgerskab.l

Næst efter forventningerne til fremtidens potentiale for indvandring
må det være vigtigt at få belyst, hvilke samfundsmæssige omkostninger der vil være knyttet til indvandringen i de kommende årtier.
Men jeg har heller ikke kunnet finde projekter ved akademiet, som

fokuserer på emner af denne art. Måske hører de økonomiske
problemer også bedre hjemme i Ministeriet for Flygtninge,
Indvandrere og Integration?

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har indledt

et nært samarbejde med AMID om at kortlægge al forskning i

Danmark med relation til integrationsprocesser. "Endvidere skal
kortlægningen vise, hvor der er behov for yderligere forskning". En
rapport om kortlægningsprojektet blev offentliggjort i efteråret 2002.
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AMID's hjemmeside viser r øvngt, at næsten alle akademiets
projekter vedrører de forskellige sider af integrationen. Problemer
omkring ændringer i, hvor og hvordan mennesker føler sig hjemme i
verden. Problemer omkring familietraditioner. Problemer omkring
arrangerede ægteskaber og tvangsægteskaber. Problemer omkring
klædedragten. Problemer omkring kriminalitet. Problemer omkring
Iøn på arbejdsmarkedet. Visa-problemer. Problemer omkring antiindvandrings bevægelser i flere europæiske lande. Problemer
omkring social og politisk mobilisering af indvandrere. Problemer
omkring friskoler. Problemer omkring nyhedsmediernes holdning til
indvandrere. Og mange flere problemer endnu.
Joh, der er nok at tage fat på for en forsker, der vil beskæftige sig
med integration af indvandrere. Men hvad er målet for integration?
Det er et emne, jeg ikke har kunnet finde videnskabeligt omtalt på
AMID's hjemmeside. Hvad er succeskriterierne for arbejdet med
integration. Skal indvandrerne føle sig så meget hjemme i det
danske samfund, at de vælger ægtefælle her? Så er der langt igen
til

en succes.

Ordet integration kan dække to helt forskellige ting. Når folk
om min datters navn, må jeg fortælle, at hun hedder
Hermann. Min højt respekterede svigersøn er en effektiv håndværker
spØrger

ved navn Jacques Hermann. Samme navn havde en af hans forfædre,
som var huguenot og indvandrede til Danmark for 300-400 år siden.
Familien har fastholdt en gammel tradition om, at den førstefødte søn
skal bære navnet Jacques. Derfor har jeg nu også en sØnnesøn, der
ikke hedder Jakob, men hedder Jacques. Det er fint.
Det er en flot tradition, den familie har. Men det forandrer ikke på
det forhold, at min svigersØn i kulturel henseende er så ærkedansk
som nogen. Det fremgår tydeligt af, at han er særdeles effektiv på en
arbejdsplads. Familien har heller ikke hentet ægtefæller ved
familiesammenføring. Det er et eksempel på en indvandring, som
bortset fra familienavnet har ført til en fuldkommen sammensmeltning med den danske befolkning
I ovenstående situation betyder integration en kulturel sammensmeltning. Det er en sammensmeltning til en fælles kultur, der fortsat

kaldes dansk, men er forfinet ved at have optaget det bedste fra
huguenotternes kultur. Men andre definerer integration som en
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situation, hvor to kulturer fungerer parallelt i det samme land uden
voldsomme konflikter, fordi tolerancen er stor på begge sider. Det er
noget helt andet end sammensmeltning til en fælles kultur.

To eller flere

parallelkulturer

vil

næppe være lykken for

Danmark. Det har det ikke været for noget andet land på Jorden.
De forskere, som er knyttet til AMID, udfører et omhyggeligt og
professionelt arbejde. Men har de fravalgt de mest relevante problemer? Praktiserer de virkelighedsflugt?

I min bevidsthed er der tre problemer i

forbindelse med

indvandringen, som i vigtighed overskygger alle andre problemer:

.

Den voldsomme vækst i potentialet for indvandring.
Dette hænger sammen med den voldsomme vækst i de
muslimske befolkninger i Nordafrika og Mellemøsten.
Den vækst garanterer, at fattigdommen, håbløsheden,
den sociale uro og de undertrykkende regimer i disse
lande vil fortsætte i mange årtier endnu. Disse
befolkninger har intet håb om en moderne teknologisk
udvikling. Dertil mangler deres lande de nødvendige
ressourcer af vand og af kvalificerede naturvidenskabsfolk og ingeniØrer. Det vil tage flere generationer at
uddanne teknologiske eksperter og at skabe en fornuftig
tradition på arbejdspladserne, Man kan ikke håbe på et
økonomisk mirakel her, som man ser dem på stribe i
Fjernøsten.

.
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o

Begrebet "integration" bør deles i to begreber. Når
der siges integration, må det pointeres, om det skal
ske til en fælles kultur eller til et samfund med
parallelkulturer.
Denne opdeling af begrebet integration er nødvendig for
at få en meningsfuld samfundsdebat. Ellers fortsætter
debatten efter mønsteret:

"Goddag mand!"
"Økseskaft!"
Når politikerne ikke kan finde ud af at skabe klare linier

i samfundsdebatten, er der behov for, at forskerne venligt
vejleder dem. Desværre har jeg en negativ forventning
om, at muslimske indvandrere vil fravælge fælleskulturen som mål for integrationen. Herved adskiller de sig
fra alle tidligere indvandrere til Danmark i historisk tid.
Jeg har ikke kunnet finde tegn på, at nogen af disse tre vigtige emner
skulle være under udforskning på AMID.

***
Den første forudsætning for at drive god videnskab er velkendt:
Forskeren skal stille de rigtige spørgsmål og i sin forskningsmodel
tage hensyn til alle relevante faktorer! I modsat fald får man
skrivebordsløsninger, der ikke kan bruges til noget.
Det er en ældgammel sandhed. Den gælder

Danmarks sociale og sundhedsmæssige omkostninger
ved indvandringen.
Direktøren for Dansk Industri, formanden for LO og
enkelte arbejdsmarkedsforskere mener, at aldringen af
Danmarks befolkning betyder et fald i velfærd, som kun
kan undgås ved øget indvandring. Andre mener, at en
sådan ekstra indvandring bare vil bringe det danske

i ilden. De kan ikke forestille sig en
fra indvandrere, som kan opveje de
sociale udgifter, som indvandrerfamilierne påfører
samfund fra asken

arbejdsindsats

Danmark. Vore politikere mangler data, der kan danne
grundlag for beslutninger på dette område.
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naturvidenskaberne.

Men den gælder så sandelig også i samfundsvidenskaberne. Det er
derfor et alvorligt handicap for samfundsvidenskaberne, at der stilles
krav til forskerne om politisk korrekte holdninger. Forskerne bliver
somme tider nødt til at formulere deres forskningsprojekter på en
underlig bagvendt måde, der kan sløre, at forskningsresultatet
risikerer at undergrave tidens etiske holdninger. For eksempel de
glorificerende holdninger til demokrati og menneskerettigheder.
Jeg misunder ikke samfundsforskerne denne spændetrøje. Den er
forfærdelig. Først og fremmest for forskernes arbejde. Men også for
alle os andre, som aldrig kan have fuld tillid til samfundsforskningens resultater. De kan mere eller mindre bygge på ønsketænkning.
Selv er jeg en glødende tilhænger af demokrati og menneskerettigheder. Men jeg kan da se, at disse idealer også har nogle problemaSide 195

Akademiet for Migrationsstudier i Danmark

tiske sider, som man må prøve at beskytte samfundet imod. Det er
vigtigt at forske i de problematiske sider ved demokrati og menneskerettigheder. De gode sider kan enhver få øje på.
Når den katolske Pave skal udnævne en ny helgen, sker det på
grundlag af en proces, hvor en person er pålagt at fungere som
"djævelens advokat". Der er ikke noget ondt t at fungere som
"djævelens advokat" - tværtimod. Måske mangler AMID en medarbejder, der pålægges ansvaret for at fungere som "djævelens
advokat"?
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"Udlændingelovens $ 7"
(Den oprindelige ordlyd, - som var gældende fra 1983 til 2002)z

$ 7 Efter ansøgning gives der opholdstilladelse til en udlænding, hvis udlændingen
er omfattet af flygtningekonventionens af 28. juli I 95 I .
Stk. 2 Efter ansøgning gives der endvidere opholdstilladelse til en udlænding, som
ikke er omfattet af flygtningekonventionen af 28. juli 951, men hvor det af lignende
grunde som anført i konventionen eller af andre tungtvejende grunde, der medfører
velbegrundet frygt for forfølgelse eller tilsvarende overgreb, ikke bør kræves, at den
pågældende vender tilbage til sit hjemland. En ansøgning som nævnt i pkt. l, anses
også som en ansøgning om opholdstilladelse efter stk.l .
Stk. 3 Opholdstilladelse kan nægtes, såfremt udlændingen allerede har opnået
beskyttelse i et andet land eller på grund af længerevarende ophold, derboende
slægtninge eller andre tilsvarende forhold har nærmere tilknytning til et andet land,
hvor udlændingen må antages at kunne opnå beskyttelse.
(Nugældende ordlyd fra 2002):
$ 7. Efter ansøgning gives der opholdstilladelse til en udlænding, hvis udlændingen
er omfattet af flygtningekonventionen af 28. juli 195 L
Stk. 2. Efter ansøgning gives der opholdstilladelse til en udlænding, hvis
udlændingen ved en tilbagevenden til sit hjemland risikerer dødsstraf eller at blive
underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. En
ansøgning som nævnt i l. pkt. anses også som en ansøgning om opholdstilladelse
efter stk. 1.
Stk.3. Opholdstilladelse efter stk. I og2 kan nægtes, hvis udlændingen allerede har
opnået beskyttelse i et andet land, eller hvis udlændingen har nær tilknytning til et
andet land, hvor udlændingen må antages at kunne opnå beskyttelse.

t'Grundloven" - uddrag
til $ 82 er uddrag af Grundlovens 12 frihedsrettigheder)
$ 4 Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som

($ 67

sådan afstaten.

$ 34 Folketinget er ukrænkeligt. Enhver, der antaster dets sikkerhed eller frihed,
enhver, der udsteder eller adlyder nogen dertil sigtende befalinE, EØr sig skyldig i
højforræderi.
$ 44 Stk. l. Ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov.
Stk. 2. Om udlændinges adgang til at blive ejere af fast ejendom fastsættes regler
ved lov.
$ 56 Folketingsmedlemmerne er ene bundet ved deres overbevisning og ikke ved
nogen forskrift af deres vælgere.
$ 67 Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der
stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod
sædeligheden eller den offentlige orden.
$ 68 Ingen er pligtig at yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse end den,
som er hans egen.

$ 71 Stk. l. Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund
af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen
form for frihedsberøvelse.
$ 76 Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i
folkeskolen. Forældre eller værger, der selv sørger for, at bømene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke
pligtige at lade børnene undervise i folkeskolen.
$ 77 Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog
under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan
ingen sinde på ny indføres.

$ 78 Stk. 1. Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i
ethvert lovligt øjemed.
$ 82 Kommunernes ret til under statens tilsyn selvstændigt at styre deres anliggender
ordnes ved lov.
$ 88 Vedtager Folketinget et forslag til en ny grundlovsbestemmelse og regeringen
vil fremme sagen, udskrives nyvalg til Folketinget. Vedtages forslaget i uændret
skikkelse af det efter valget følgende Folketing, bliver det inden et halvt år efter den
endelige vedtagelse at forelægge folketingsvælgerne til godkendelse eller forkastelse
ved direkte afstemning. De nærmere regler for denne afstemning fastsættes ved lov.
Har et flertal af de i afstemningen deltagende og mindst 40 pct. af samtlige
stemmeberettigede afgivet deres stemme for Folketingets beslutning, og stadfæstes
denne afkongen, er den grund-lov.
$ 89 Denne grundlov træder i kraft straks. Dog vedbliver den i henhold til Danmarks
Riges Grundlov af 5. juni 1915 med ændringer af 10. september 1920 senest valgte
Rigsdag at bestå, indtil nyvalg har fundet sted i overensstemmelse med reglerne i
kapitel IV. Indtil nyvalg har fundet sted, forbliver de i Danmarks Riges Grundlov af

5.

juni l9l5

med ændringer

af 10. september 1920 for Rigsdagen fast-satte

bestemmelser i kraft.
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"Den Europæiske

Menneskerettigheds Konvention"

(EMRI() - uddrag
Artikel l. De høje kontraherende

parter skal sikre enhver person under

deres jurisdiktion de rettigheder og friheder, som er nævnt i denne konventions

afsnit I.

Artikel 2 - Ret til livet. Ethvert menneskes ret til livet skal beskyttes ved lov.
Ingen må forsætligt berøves livet undtagen ved fuldbyrdelse af en dødsdom, afsagt
af en domstol i tilfælde, hvor der ved lov er fastsat dødsstraf for den pågældende
forbrydelse.
Stk. 2 Berøvelse af livet betragtes ikke som sket i modstrid med denne artikel, når
den er en følge af magtanvendelse, der ikke går ud over det absolut nødvendige:
a) for at forsvare nogen mod ulovlig vold;
b) for at iværksætte en lovlig anholdelse eller forhindre flugt fra lovlig frihedsberøvelse;

c) for lovligt at undertrykke optøjer eller opstand.
Artikel 3 - Forbud mod tortur. Ingen må underkastes tortur og ej heller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.
Artikel 4 - Forbud mod slaveri og tvangsarbejde. Ingen må holdes i slaveri
eller trældom.
Stk. 2. Ingen må pålægges at udføre tvangs- eller pligtarbejde.
Stk. 3. Ved anvendelse af denne artikel omfatter udtrykket >tvangs- eller pligtarbejde< ikke:
a) arbejde, som sædvanligvis forlanges udført under frihedsberøvelse i overensstemmelse med bestemmelseme i artikel 5 i denne konvention, eller under betinget
løsladelse fra sådan frihedsberøvelse;
b) tjeneste af militær karakter eller, for så vidt angår personer, der er militærnægtere
af samvittighedsgrunde i lande, hvor dette anerkendes, deneste, der erstatter tvungen
militærtjeneste;
c) deneste, der pålægges i tilfælde af nødstilstand eller ulykker, der truer samfundets
eksistens eller velfærd;
d) arbejde eller tjeneste, der hører til de normale borgerpligter.
Artikel 5 - Ret til frihed og sikkerhed . Enhver har ret til frihed og personlig
sikkerhed. Ingen må berøves friheden undtagen i følgende tilfælde og i overensstemmelse med den ved lov foreskrevne fremgangsmåde:
a) lovlig frihedsberøvelse af en person efter domfældelse af en kompetent domstol;

b) lovlig

anholdelse eller anden friheds-berøvelse

af en person for ikke

at

efterkomme en domstols lovlige påbud eller for at sikre opfyldelsen af en ved lov
foreskrevet forpligtel se ;
c) lovlig anholdelse eller anden frihedsberøvelse af en person med det formål at
stille ham for den kompetente retlige myndighed, når der er begrundet mistanke om,
at han har begået en forbrydelse, eller rimelig grund til at anse det for nødvendigt at
hindre ham i at begå en forbrydelse eller i at flygte efter at have begået en sådan;
d) frihedsberøvelse af en mindreårig ifølge lovlig afgørelse med det formål at føre
tilsyn med hans opdragelse eller lovlig frihedsberøvelse for at stille ham for den
kompetente retlige myndighed;

e) lovlig frihedsberøvelse af personer for at hindre spredning af smitsomme sygdomme, af personer, der er sindssyge, alkoholikere, narkomaner eller vagabonder;

f) lovlig

anholdelse eller anden frihedsberøvelse af en person for at hindre ham i
uretmæssigt at trænge ind i landet eller af en person, mod hvem der tages skridt til
udvisning eller udlevering.
Stk. 2. Enhver, der anholdes, skal snarest muligt og på et sprog, som han forstår,
underrettes om grundene til anholdelsen og om enhver sigtelse mod ham.
Stk. 3. Enhver, der anholdes eller friheds-berøves i henhold til bestemmelserne i
denne artikels stk. l, litra c, skal ufortøvet stilles for en dommer eller anden øvrighedsperson, der ved lov er bemyndiget til at udøve domsmyndighed, og skal være
berettiget til at få sin sag pådømt inden for en rimelig frist, eller til at blive løsladt i
afventning af rettergangen. Løsladelsen kan gøres betinget af sikkerhed for, at den
pågældende giver møde under rettergangen.
Stk. 4. Enhver, der berøves friheden ved anholdelse eller anden tilbageholdelse, har
ret til at indbringe sagen for en domstol, for at denne hurtigt kan træffe afgørelse om
lovligheden af frihedsberøvelsen, og beordre ham løsladt, hvis friheds-berøvelsen
ikke er lovlig.
Stk. 5. Enhver, der har været anholdt eller frihedsberøvet i strid med bestemmelserne i denne artikel, skal have ret til erstatning.

Artikel 6 - Ret til retfærdig rettergang. Enhver har ret til en retfærdig og
offentlig rettergang inden en rimelig frist for en uafhængig og upartisk domstol, der
er oprettet ved lov, når der skal træffes afgørelse enten i en strid om hans borgerlige
rettigheder og forpligtelser eller angående en mod ham rettet anklage for en
forbrydelse. Dommen skal afsiges i et offentligt møde, men pressen og
offentligheden kan udelukkes helt eller delvis fra retsforhandlingerne af hensyn til
sædeligheden, den offentlige orden eller den nationale sikkerhed i et demokratisk
samfund, når det kræves af hensynet

til

mindreårige eller

privatliv, eller under særlige omstændigheder

i

til

beskyttelse af parternes

det efter rettens mening strengt

nødvendige omfang, når offentlighed ville skade retfærdighedens interesser.
Stk. 2. Enhver, der anklages for en lovovertrædelse, skal anses for uskyldig, indtil
hans skyld er bevist i overensstemmelse med loven.
Stk. 3. Enhver, der er anklaget for en lovovertrædelse, skal mindst have ret til
følgende:

a) at blive underrettet snarest muligt, udførligt og på et sprog, som han forstår, om
indholdet af og årsagen til den sigtelse, der er rejst mod ham;
b) at få tilstrækkelig tid og lejlighed til at forberede sit forsvar;
c) at forsvare sig personligt eller ved bistand afen forsvarer, som han selv har valgt,

til at betale for juridisk bistand, at
modtage den uden betaling, når dette kræves i retfærdighedens interesse;
d) at afhøre eller lade afhøre imod ham førte vidner og at få vidner for ham tilsagt og
afhørt på samme betingelser som vidner, der føres imod ham;
e) at få vederlagsfri bistand af en tolk, hvis han ikke forstår eller taler det sprog, der
anvendes i retten.
og, hvis han ikke har tilstrækkelige midler

Artikel 7 - Ingen straf uden retsregel. Ingen kan kendes skyldig i et strafbart
forhold på grund af en handling eller undladelse, der ikke udgjorde en forbrydelse
Side 201

Bilag

Bilag

12 - Ret til at indgå ægteskab. Giftefærdige mænd og kvinder har ret til at
indgå ægteskab og stifte familie i overensstemmelse med de nationale love om

efter national eller international ret på det tidspunkt, da den blev begået. Der kan
heller ikke pålægges en strengere straf end den, der var anvendelig på det tidspunkt,

Artikel

da lovovertrædelsen blev begået.
Stk. 2. Denne artikel er ikke til hinder for, at en person domfældes og straffes for en

udøvelsen afdenne ret.

handling eller undladelse, der på det tidspunkt, da den blev begået, var

der efter denne konvention er blevet krænket, skal have adgang til effektive retsmidler herimod for en national myndighed, uanset om krænkelsen er begået af personer,
der handler i embeds medfør.
Artikel 14 - Forbud mod diskriminering. Nydelsen af de i denne konvention
anerkendte rettigheder og friheder skal sikres uden forskel på grund af køn, race, farve, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, national eller social oprindelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel eller ethvert andet

en

forbrydelse ifølge de af civiliserede nationer anerkendte almindelige retsprincipper.
Artiket 8 - Ret til respekt for privatliv og familieliv. Enhver har ret til respekt
for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance.
Stk. 2. Ingen offentlig myndighed mh gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, medmindre det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk
samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets
økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder.

Artikel 9

-

til at tænke frit

til

samvittigheds- og religionsfrihed.
Enhver har ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed; denne ret
omfatter frihed til at skifte religion eller tro samt frihed til enten alene eller sammen
med andre, offentligt eller privat at udøve sin religion eller tro gennem gudstjeneste,

Ret

og

undervisning, andagt og overholdelse af religiøse skikke.
Stk. 2. Frihed til at udøve sin religion eller tro skal kun kunne underkastes sådanne
begrænsninger, som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk
samfund af hensyn til den offentlige tryghed, for at beskytte den offentlige orden,
sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder.

Artikel 10 - Ytringsfrihed. Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret
omfatter meningsfrihed og frihed til at modtage eller meddele oplysninger eller
tanker, uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til landegrænser.
Denne artikel forhindrer ikke stater

i at kræve, at

radio-, fiernsyns- eller

filmforetagender kun må drives i henhold til bevilling.
Stk. 2. Da udøvelsen af disse frihedsrettigheder medfører pligter og ansvar, kan den
underkastes sådanne formaliteter, betingelser, restriktioner eller straffebestemmelser,
som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til
den nationale sikkerhed, territorial integritet eller offentlig tryghed, for at forebygge
uorden eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden, for at
beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder, for at forhindre udspredelse af
fortrolige oplysninger, eller for at sikre domsmagtens autoritet og upartiskhed.
Artikel I I - Forsamlings- og foreningsfrihed. Enhver har ret til frit at deltage i
fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed, herunder ret til at oprette og slutte sig
til fagforeninger for at beskytte sine interesser.
Stk. 2. Der må ikke gøres andre indskrænkninger i udøvelsen af disse rettigheder
end sådanne, som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfund
af hensyn til den nationale sikkerhed eller den offentlige tryghed, for at forebygge
uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at
beskytte andres rettigheder og friheder. Denne artikel skal ikke forhindre, at der
pålægges medlemmer af de væbnede styrker, politiet eller statsadministrationen
lovlige begrænsninger i udøvelsen af disse rettigheder.
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13 - Adgang

til effektive retsmidler.

Enhver, hvis rettigheder og frihe-

forhold.

Artikel l5 - Fravigelse af forpligtelser under offentlige faretilstande. Under
krig eller anden offentlig faretilstand, der truer nationens eksistens, kan en høj kontraherende part træffe forholdsregler, der fraviger dens forpligtelser ifølge denne
konvention, i det omfang det er strengt påkrævet af situationen, og forudsat at sådanne forholdsregler ikke er uforenelige med dens andre forpligtelser ifølge folkeretten.
Stk. 2. Der kan ikke med hjemrnel i denne bestemmelse gøres afvigelse fra arlikel 2,
undtagen ved død som følge af lovlige krigshandlinger, eller fra artiklerne 3, 4, stk.

l, og7.
Stk.3. Enhver stat, som benytter sig af denne ret til fravigelse, skal holde Europarådets generalsekretær fuldt undenettet om de forholdsregler, som den har taget, og
om grundene dertil. Den skal også underrette Europarådets generalsekretær, når
sådanne forholdsregler er ophørt at virke, og konventionens bestemmelser igen er

fuldt ud i kraft.

Artikel
10,

16 - Indskrænkninger i udlændinges politiske virke. Intet i artikleme
1l og 14 må anses for at være til hinder for, at de høje kontraherende parter

fastsætter indskrænkninger i udlændinges politiske virksomhed.
Artikel 17 - Forbud mod misbrug af rettigheder. Intet i denne konvention må
fortolkes, som om den medførte ret for nogen stat, gruppe eller person til at indlade

sig på nogen virksomhed eller udføre nogen handling, der tilsigter at tilintetgøre
nogen af de heri nævnte rettigheder og friheder, eller at begrænse dem i videre
omfang, end der er hjemmel for i konventionen.
Artikel l8 - Begrænsninger i brug af indskrænkninger i rettigheder. De indskrænkninger, som er tilladt efter denne konvention i de her nævnte rettigheder og
friheder, må ikke anvendes i nogen anden hensigt end den, som de er foreskrevet for.
Artikel 57 Forbehold. Enhver stat kan ved undertegnelsen af denne
konvention eller ved deponeringen af ratifikationsinstrumentet tage forbehold med
hensyn til en særskilt bestemmelse i konventionen, i det omfang en lov, som på det
tidspunkt er i kraft på dens område, ikke er i overensstemmelse med bestemmelsen.
Forbehold af generel karakter er ikke tilladt i henhold til denne artikel.
Artikel 58 - Opsigelse. En høj kontraherende part kan ikke opsige denne konvention før udløbet af 5 år fra den dato, da den trådte i kraft for dens vedkommende,
og efter et varsel på 6 måneder, der meddeles Europarådets generalsekretær, der skal
underrette de andre høje kontraherende parter.
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"EU-charteret" - uddrag

PR/f,AMBEL
De europæiske folk har med skabelsen af en stadig snævrere sammenslutning
besluttet at dele en fredelig fremtid, der bygger på fælles værdier.
Unionen, der er sig sin åndelige og etiske arv bevidst, bygger på de udelelige og
universelle værdier: menneskets værdighed, frihed, lighed og solidaritet; den bygger
på demokrati- og retsstatsprincippet. Den sætter mennesket i centrum for sit virke
med indførelsen af unionsborgerskabet og skabelsen af et område med frihed,
sikkerhed og retfærdighed.
Unionen bidrager til bevarelsen og udviklingen af disse fælles værdier under
hensyn til de europæiske folks forskelligartede kulturer og traditioner samt til

medlemsstaternes nationale identitet og organisering af deres offentlige
myndigheder på nationalt, regionalt og lokalt plan; den søger at fremme en
afbalanceret og bære-dygtig udvikling og sikrer fri bevægelighed for personer, varer,
denesteydelser og kapital samt etableringsfrihed.
Med henblik herpå er det nødvendigt at styrke beskyttelsen af de grundlæggende
rettigheder på baggrund af samfundsudviklingen, de sociale fremskridt og den
videnskabelige og teknologiske udvikling ved at gøre disse rettigheder mere synlige
i et charter.
Dette charter bekræfter under hensyn til Fællesskabets og Unionens beføjelser og
opgaver samt nærhedsprincippet de rettigheder, der bl.a. følger af medlemsstaternes
fælles forfatningsmæssige traditioner og internationale forpligtelser, traktaten om

Den Europæiske Union og fællesskabstraktaterne, den europæiske konvention til
beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, de
socialpagter, som Fællesskabet og Europarådet har vedtaget, samt De Europæiske

Fællesskabers Domstols

og Den Europæiske

Menneskerettighedsdomstols

retspraksis.

Disse rettigheder medfører ansvar og pligter såvel over for andre mennesker som
over for det menneskelige fællesskab og de kommende generationer.
Unionen anerkender således nedennævnte rettigheder, friheder og principper.

- VÆRDIGHED
Artikel I - Den menneskelige værdighed.

KAPITEL I

Den menneskelige værdighed er
ukrænkelig. Den skal respekteres og beskyttes.
Artikel 2 - Ret til livet.
l. Ethvert menneske har ret til livet.
2.Ingen må idømmes dødsstraf eller henrettes.
Artikel 3 - Ret til respekt for menneskets integritet.
l. Enhver har ret til respekt for sin fysiske og mentale integritet.
2. I forbindelse med lægevidenskab og biologi skal især følgende respekteres:
- frit og informeret samtykke fra den berørte person i overensstemmelse med lovens
bestemmelser

- forbud

mod racehygiejnisk praksis, navnlig praksis, der har

til formål at ud vælge

mennesker

-

forbud mod kommercialisering af menneskekroppen og dele heraf som sådan
forbud mod reproduktiv kloning af mennesker.
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Artikel 4 - Forbud mod tortur og umenneskelig eller nedværdigende straf og
behandling. Ingen må underkastes tortur og ej heller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.
Artikel 5 - Forbud mod slaveri og tvangs-arbejde.
l. Ingen må holdes i slaveri eller trældom.
2.Ingen må pålægges at udføre tvangs- eller pligtarbejde.
3. Menneskehandel er forbudt.

KAPITEL II - FRIHEDER
Artikel 6 - Ret til frihed og personlig sikkerhed . Enhver har ret til frihed og
personlig sikkerhed.
Artikel 7 - Respekt for privatliv og familieliv.
1. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin kommunikation.
2. Disse oplysninger skal behandles rimeligt, til udtrykkeligt angivne formål og med
de berørte personers samtykke eller på et andet berettiget grundlag fastsat ved lov.
Enhver har ret til adgang til indsamlede oplysninger, der vedrører ham, og til
berigtigelse heraf.
3. Overholdelsen af disse regler er underlagt kontrol fra en uaftrængig myndigheds
side.

Artikel 9 - Ret til at indgå ægteskab og ret til at stifte familie. Retten til at
indgå ægteskab og retten til at stifte familie garanteres i overensstemmelse med de
nationale love om udøvelsen af denne ret.
Artikel l0 - Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed.
l. Enhver har ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed. Denne ret
omfatter frihed til at skifte religion eller tro samt frihed til enten alene eller sammen
med andre, offentligt eller privat at udøve sin religion eller tro gennem gudsdeneste,
undervisning, andagt og overholdelse af religiøse skikke.
2. Retten til militærnægtelse af samvittighedsgrunde anerkendes i overensstemmelse
med de nationale love om udøvelsen af denne ret.
Artikel

ll

- Ytrings- og informations-frihed.

l.

Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at
modtage eller meddele oplysninger eller tanker uden indblanding fra offentlig
myndighed og uden hensyn til landegrænser.
2. Mediefrihed og mediernes pluralisme sikres.

Artikel 12 - Forsamlings- og forenings-frihed.
1. Enhver har ret til frit at deltage i fredelige forsamlinger og

til foreningsfrihed på
forbindelse med politiske og faglige sammenslutninger og
medborgersammenslutninger, hvilket indebærer, at enhver har ret til sammen med
andre at oprette fagforeninger og at slutte sig hertil for at beskytte sine interesser.
2. Politiske partier på europæisk plan bidrager til at udtrykke unionsborgernes
alle niveauer, navnlig

i

politiske vilje.

Artikel 13 - Frihed for kunst og videnskab. Der er frihed for kunst og videnskabelig forskning. Den akademiske frihed respekteres.
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Artikel

14 - Ret

til

uddannelse.

til

l. Enhver har ret til uddannelse samt til adgang
videreuddannelse.
2. Denne ret omfatter muligheden for gratis atfølge den obligatoriske undervisning.

erhvervsuddannelse og efter- og

3. Friheden til at oprette uddannelsesinstitutioner under overholdelse af de
demokratiske principper samt ret for forældre til at sikre sig, at deres børn
undervises i overensstemmelse med deres egen religiøse, filosofiske og pædagogiske
overbevisning respekteres i henhold til de nationale love udøvelsen af denne ret.

Artikel

15

- Erhvervsfrihed.

Enhver har ret til at arbejde og til at udøve et frit valgt eller accepteret erhverv.
2. Enhver unionsborger har frihed til at søge beskæftigelse, arbejde, etablere sig og
levere tjenesteydelser i alle medlemsstaterne.
3. Tredjelandsstatsborgere, der har tilladelse til at arbejde på medlemsstaternes
område, har ret til samme arbejdsvilkår som unionsborgere.
Artikel 16 - Frihed til at oprette og drive egen virksomhed. Friheden til at
oprette og drive egen virksomhed anerkendes i overensstemmelse med fællesskabsretten og national lovgivning og praksis.

l.

Artikel

17

-

Ejendomsret.

til

at besidde lovligt erhvervet ejendom, at anvende den, at træffe
i arv. Ingen må berøves sin ejendom,
medmindre det skønnes nødvendigt i samfundets interesse, og det sker i de tilfælde
og på de betingelser, der er fastsat ved lov, og mod rimelig og rettidig erstatning for
tabet. Anvendelsen af ejendommen kan reguleres ved lov i det omfang, det er
nødvendigt af hensyn til almenvellet.
2. Intellektuel ejendomsret er beskyttet.
Artikel 18 - Asylret. Asylretten garanteres under iagttagelse af reglerne i
Genåve-konventionen af 28. juli l95l og protokollen af 31. januar 1967 om
flygtninges retsstilling og i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det
1. Enhver har ret

dispositioner hermed og at lade den gå

Europæiske Fællesskab.

l9 -

Beskyttelse i tilfælde af udsendelse, udvisning og udlevering.
L Kollektiv udvisning er forbudt.
2. Ingen må udsendes, udvises eller udleveres til en stat, hvor der er en alvorlig
risiko for at blive idømt dødsstraf eller udsat for tortur eller anden umenneskelig
eller nedværdigende straf eller behandling.
KAPITEL III - LIGESTILLING
Artikel 20 - Lighed for loven. Alle mennesker er lige for loven.
Artikel 2l - Ikke-forskelsbehandling.
l. Enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social
oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser,

Artikel

Artikel22 - Kulturel, religiøs og sproglig mangfoldighed.
Unionen respekterer den kulturelle, religiøse og sproglige mangfoldighed.
Artikel 23 - Ligestilling mellem mænd og kvinder. Der skal sikres ligestilling
mellem mænd og kvinder på alle områder, herunder i forbindelse med beskæftigelse,
arbejde og løn.
Princippet om ligestilling er ikke til hinder for opretholdelse eller vedtagelse af
foranstaltninger, der giver det underrepræsenterede køn specifikke fordele.
Artikel 24 - Børns rettigheder.
1. Børn har ret til den beskyttelse og omsorg, der er nødvendig for deres trivsel. De
kan frit udtrykke deres synspunkter. Der tages hensyn hertil i forhold, der vedrører
dem, i overensstemmelse med deres alder og modenhed.

2. I alle handlinger vedrørende bøm,

om de udføres af offentlige

uanset

myndigheder eller private institutioner, skal barnets tarv komme i første række.
3. Ethvert bam har ret til regelmæssigt at have personlig forbindelse og direkte
kontakt med begge sine forældre, medmindre dette er i modstrid med dets interesser.
Artikel 25 - Ældres rettigheder. Unionen anerkender og respekterer ældres ret
til et værdigt og uafhængigt liv og til at deltage i det sociale og kulturelle liv.
Artikel 26 - Integration af mennesker med handicap. Unionen anerkender og
respekterer retten for mennesker med handicap til at nyde godt af foranstaltninger,
der skal sikre deres autonomi, deres sociale og erhvervsmæssige integration og deres
deltagelse i samfundslivet.

KAPITEL IV - SOLIDARITET
Artikel 27 - Ret til information og høring af arbejdstagerne i virksomheden.
Arbejdstagerne eller deres repræsentanter skal på passende niveauer have sikkerhed
for information og høring i god tid i de tilfælde og på de betingelser, der er fastsat i
fællesskabslovgivningen og national lovgivning og praksis.
Artikel 28 - Forhandlingsret og ret til kollektive skridt. Arbejdstagere og
arbejdsgivere eller deres respektive organisationer har i overensstemmelse med
fællesskabslovgivningen og national lovgivning og praksis ret til at forhandle og

indgå kollektive overenskomster på passende niveauer og
interessekonflikter ret

til kollektive

i tilfælde

af

skridt, herunder strejke, for at forsvare deres

interesser.

Artikel 29 - Ret til arbejdsformidling. Enhver har ret til at kunne

gøre brug

af

en grati s arbej dsformidlingstj eneste.

Artikel 30 - Beskyttelse i tilfælde af ubegrundet opsigelse. Enhver arbejdstager
har ret

til

beskyttelse mod ubegrundet opsigelse

i

overensstemmelse med fælles-

skabsretten og national lovgivning og praksis.

seksuel orientering eller ethvert andet forhold er forbudt.

Artikel 31 - Retfærdige og rimelige arbejdsvilkår.
Enhver arbejdstager har ret til sunde, sikre og værdige arbejdsvilkår.
2. Enhver arbejdstager har ret til en begrænsning af den maksimale arbejdstid, til
daglige og ugentlige hvileperioder samt til årlig ferie med løn.

anvendelsesområdet for traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab og traktaten om Den Europæiske Union og med forbehold af særlige
bestemmelser i disse traktater er enhver forskelsbehandling på grund af nationalitet
forbudt.

Artikel 32 - Forbud mod børnearbejde og beskyttelse af unge på arbejdspladsen. Børnearbejde er forbudt. Minimumsalderen for adgang til at udføre
med forbehold af regler, der er gunstigere for de unge, og af
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undtagelser. Unge, der udfører erhvervsarbejde, skal sikres arbejdsvilkår, som er
tilpasset deres alder, samt beskyttelse mod økonomisk udnyttelse og enhver form for
arbejde, der kan skade deres sikkerhed, sundhed og fysiske, mentale, moralske eller
sociale udvikling, eller som kan gå ud over deres skolegang.
Artikel33 - Familieliv og arbejdsliv.
I . Der drages omsorg for juridisk, økonomisk og social beskyttelse af familien.
2. For at kunne forene familieliv og arbejdsliv har enhver ret til at være beskyttet
mod afskedigelse på grund af graviditet og barsel samt ret til betalt barselsorlov og
til forældreorlov efter et barns fødsel eller ved adoption af et bam.
Artikel34 - Social sikring og social bistand.
l. Unionen anerkender og respekterer retten til adgang til sociale sikringsydelser og
sociale denester, f.eks. i tilfælde af graviditet og barsel, sygdom, arbejdsulykker,
plejebehov eller alderdom samt i tilfælde af arbejdsløshed, efter de bestemmelser,
der er fastsat ved fællesskabslovgivningen og medlemsstaternes lovgivning og prak-

Artikel40 - Stemmeret og valgbarhed til kommunale valg. Enhver
unionsborger har valgret og er valgbar ved kommunale valg i den medlemsstat, hvor
han/hun har bopæI, på samme betingelser som statsborgerne i denne stat.
Artikel 41 - Ret til god forvaltning.
l. Enhver har ret til at få sin sag behandlet uvildigt, retfærdigt og inden for en
rimelig frist af Unionens institutioner og organer.
2. Denne ret omfatter navnlig:
- retten for enhver til at blive hørt, inden der træffes en individuel foranstaltning
over for ham/hende, som måtte berøre ham/hende negativt
- retten for enhver til aktindsigt i de akter, der vedrører ham/hende, under iagttagelse
af legitime fortrolighedshensyn samt tavshedspligt og sagernes fortrolighed
- pligt for forvaltningen til at begrunde sine beslutninger.
3. Enhver har ret til erstatning fra Fællesskabet for skader forvoldt af dets
institutioner eller dets ansatte under udøvelsen af deres hverv i overensstemmelse
med de almindelige principper, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer.
4. Enhver kan henvende sig til Unionens institutioner på et af traktaternes sprog og

sis.

2. Enhver, der har bopæl og bevæger sig lovligt inden for Unionens område, har ret
til sociale sikringsydelser og sociale fordele i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen og medlemsstaternes lovgivning og praksis.
3. For at bekæmpe social udstødelse og fattigdom anerkender og respekterer Unionen retten til social bistand og boligstøtte, der skal sikre en værdig tilværelse for
alle, der ikke har tilstrækkelige midler, efter de bestemmelser, der er fastsat ved
fællesskabslovgivningen og medlemsstaternes lovgivning og praksis.
Artikel35 - Sundhedsbeskyttelse. Enhver har ret til at få adgang til sundheds-

forebyggelse og til at modtage læge-hjælp på de betingelser, der er fastsat ved medlemsstaternes lovgivning og praksis. Der skal sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved fastlæggelsen og gennemførelsen af alle Unionens politikker og aktiviteter.
Artikel36 - Adgang til tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse.
Unionen anerkender og respekterer adgangen til denesteydelser af almindelig
økonomisk interesse, som fastsat i medlemsstaternes lovgivning og praksis, i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab med det
formål at fremme social og territorial samhørighed i Unionen.
Artikel3T - Miljøbeskyttelse. Et højt miljøbeskyttelsesniveau og forbedring af
miljøkvaliteten skal integreres i Unionens politikker og sikres i overensstemmelse
med princippet om en bæredygtig udvikling.
Artikel 38 - Forbrugerbeskyttelse. Der sikres et højt forbrugerbeskyttelsesniveau i Unionens politikker.
KAPITEL V . BORGERNE I UNIONENS MEDLEMSSTATER
Artikel39 - Stemmeret og valgbarhed til Europa-Parlamentet.
L Enhver unionsborger har valgret og er valgbar ved valg til Europa-Parlamentet i
den medlemsstat, hvor han/hun har bopæI, på samme betingelser som statsborgeme i
denne stat.

2. Medlemmerne
hemmelige valg.

af

Europa-Parlamentet vælges ved almindelige direkte, frie og

skal have svar på samme sprog.

Artikel42 - Ret til aktindsigt. Enhver unionsborger samt enhver fysisk eller
juridisk person med bopæl eller hjemsted i en medlemsstat har ret til aktindsigt i
dokumenter fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.
Artikel 43 - Ombudsmanden. Enhver unionsborger samt enhver fysisk eller
juridisk person med bopæl eller hjemsted i en medlemsstat har ret til at klage til
Unionens ombudsmand over tilfælde af fejl og forsømmelser i forbindelse med
handlinger foretaget af Fællesskabets institutioner eller organer med undtagelse af
Domstolen og Retten i Første Instans under udøvelsen af deres domstolsfunktioner.
Artikel44 - Ret til at indgive andragender. Enhver unionsborger samt enhver
fysisk eller juridisk person med bopæl eller hjemsted i en medlemsstat har ret til at
indgive andragender til Europa-Parlamentet.
Artikel 45 - Fri bevægelighed og opholdsret.
l. Enhver unionsborger har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes
område.

bevægelighed og opholdsret kan i overensstemmelse med traktaten om
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab indrømmes tredjelandsstatsborgere, der har
lovligt ophold på en medlemsstats område.
Artikel 46 - Diplomatisk og konsulær beskyttelse. Enhver unionsborger nyder i
tredjelande, hvor den medlemsstat, hvori han/hun er statsborger, ikke er repræsenteret, enhver medlemsstats diplomatiske og konsulære myndigheders beskyttelse på

2. Fri

i denne medlemsstat.
KAPITEL VI - RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET Artikel4T - Adgang til
effektive retsmidler og til en upartisk domstol. Enhver, hvis rettigheder og
friheder som sikret af EU-retten er blevet krænket, skal have adgang til effektive
samme vilkår som statsborgere

retsmidler for en domstol under overholdelse af de betingelser, der er fastsat i denne
artikel. Enhver har ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist
for en uafhængig og upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved lov. Enhver

skal have mulighed for at blive rådgivet, forsvaret og repræsenteret. Der ydes
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dem, der ikke har tilstrækkelige midler, hvis en sådan hjælp er

nødvendig for at sikre effektiv adgang til domstolsprøvelse.
Artikel 48 - Uskyldsformodning og forsvarets rettigheder.
l. Enhver, der anklages for en lovovertrædelse, skal anses for uskyldig, indtil
hans/hendes skyld er bevist i overensstemmelse med loven.

2. Respekt for forsvarets rettigheder er sikret enhver, der er anklaget for

en

lovovertrædelse.

Artikel 49 - Legalitetsprincippet og princippet om proportionalitet mellem
lovovertrædelse og straf.
l. Ingen kan kendes skyldig i et strafbart forhold på grund af en handling eller
undladelse, som ikke udgjorde en forbrydelse efter national ret eller international ret
på det tidspunkt, da den blev begået. Der kan heller ikke pålægges en strengere straf
end den, der var anvendelig på det tidspunkt, da lovovertrædelsen blev begået. Hvis
der, efter at en lovovertrædelse er begået, i loven fastsættes en mildere straf, skal

ventionen. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at EU-retten kan yde en mere
omfattende beskyttelse.
Artikel 53 - Beskyttelsesniveau. lngen bestemmelse i dette charter må fortolkes
som en begrænsning af eller et indgreb i de grundlæggende menneskerettigheder og
frihedsrettigheder, der anerkendes i EU-retten og folkeretten, i de internationale
konventioner, som Unionen, Fællesskabet eller alle medlemsstaterne er parter i, herunder den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, samt i medlemsstaternes forfatninger på disses respek-

tive anvendel sesområder.

Artikel54 - Forbud mod misbrug af rettigheder. Intet i dette charter må
fortolkes, som om det medfører ret til at indlade sig på en aktivitet eller udføre en
handling med sigte på at tilintetgøre de rettigheder og friheder, der er anerkendt i
dette charter, eller at begrænse disse rettigheder og friheder
er hjemmel for i dette charter.

denne anvendes.

2. Denne artikel er ikke til hinder for, at en person domfældes og straffes for
handling eller undladelse, som på det tidspunkt, da den blev begået, var

en
en

forbrydelse ifølge de almindelige principper, der er anerkendt af alle nationer.
3. Straffens omfang skal stå i rimeligt forhold til overtrædelsen.
Artikel 50 - Ret til ikke at blive retsforfulgt eller straffet to gange for samme
lovovertrædelse.
Ingen skal i en straffesag på ny kunne stilles for en domstol eller dømmes for en
lovovertrædelse, for hvilken hanihun allerede er blevet endeligt frikendt eller
domfældt i en af Unionens medlemsstater ioverensstemmelse med lovgivningen.
KAPITEL VII. - ALMINDELIGE BESTEMME,LSER
Artikel 51 - Anvendelsesområde.
l. Bestemmelseme i dette charter er rettet til Unionens institutioner og organer under
iagttagelse af nærhedsprincippet samt til medlemsstaterne, dog kun når de
gennemfører EU-retten. De respekterer derfor rettighederne, overholder princippeme
og fremmer anvendelsen heraf i overensstemmelse med deres respektive beføjelser.
2. Dette charter skaber ingen nye kompetencer eller nye opgaver for Fællesskabet og
Unionen og ændrer ikke de kompetencer og opgaver, der er fastlagt i traktaterne.

Artikel

52 - Rækkevidden af de sikrede rettigheder.

l.

Enhver begrænsning i udøvelsen afde rettigheder og friheder, der anerkendes ved
dette charter, skal være fastlagt i lovgivningen og skal respektere disse rettigheders
og friheders væsentligste indhold. Under iagttagelse af proportionalitetsprincippet
kan der kun indføres begrænsninger, såfremt disse er nødvendige og faktisk svarer
til mål af almen interesse, der er anerkendt af Unionen, eller et behov for beskyttelse
af andres rettigheder og friheder.
2. De rettigheder, der anerkendes i dette charter, og som er baseret på fællesskabstraktaterne eller traktaten om Den Europæiske Union, udøves på de betingelser og
med de begrænsninger, der er fastlagt i disse traktater.
3. I det omfang dette charter indeholder rettigheder svarende til dem, der er sikret
ved den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og
grundlæggende frihedsrettigheder, har de samme betydning og omfang som i konSide 210
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o'Udkast

til tekst til artiklerne i traktaten om indførelse af

en forfatning for Europa" - uddrag
Artikel I

og

således som

de følger af

- Oprettelse af Unionen.

Ud fra de europæiske folks og staters vilje til at skabe en fælles fremtid oprettes

der ved denne forfatning en union [benævnt....], hvor medlemsstaternes politikker
samordnes, og som efter føderal model forvalter visse fælles kompetencer.
2. Unionen respekterer medlemsstaternes nationale identitet.
3. Unionen er åben for alle europæiske stater, hvisfotk deler de samme vrnrdier, som
respekterer disse værdier, og som forpligter sig til at fremme dem i fællesskab.
Artikel 2 - Unionens værdier. Unionen bygger på værdieme menneskelig
værdighed, frihed, demokrati, retsstat og respekt for menneskerettighederne, der alle
er værdier, som medlemsstaterne har til fæltes. Den sigter på at være et fredeligt
samfund, hvor der hersker tolerance, retfærdighed og solidaritet.
Artikel3 - Unionens må|.
l. Unionens mål er at fremme fred, dens værdier og den befolkningers velfærd.
2. Unionen skal arbejde for et Europa med bæredygtig udvikling baseret på en
afbalanceret økonomisk vækst og social retfærdighed med et frit indie marked og en
økonomisk monetær union, der tager sigte på fuld beskæftigelse og fører til et højt
niveau for konkurrenceevne og levestandard. Den skal fremme økonomisk og social
samhørighed, ligestilling mellem mænd og kvinder og miljømæssig og social

Inden for denne forfatnings anvendelsesområde og med forbehold af dennes særlige
bestemmelser er al forskelsbehandling, der udøves på grundlag af nationalitet,
forbudt.

Artikel 9 - Anvendelse af de grundlæggende principper.
l. Forfatningen og den ret, som Unionens institutioner har vedtaget under udøvelsen
af de beføjelser, der er tillagt den herved, har forrang frem for medlemsstaternes ret.

Artikel 10 - Kompetencekategorier.
Når forfatningen tillægger Unionen enekompetence på et givet område, kan kun
Unionen lovgive og vedtage juridisk bindende retsakter, idet medlemsstateme kzn
selv har beføjelse hertil efter bemyndigelse fra (Jnionen.

l.

beskyttelse og skal skabe videnskabelig og teknologisk fremskridt, herunder
udforskning af rummet. Den skal fremme solidaritet mellem generationer og stater
og lige muligheder for alle.
3. Unionen skal udgøre et område med fred, sikkerhed og retfærdighed,hvor dens
fcnlles værdier udvikles, og rigdommen i dens kulturelle mangfoldighed respekteres.
4. I forsvaret for Europas uafhængighed og interesser skal Unionen tilstræbe at
fremme sine værdier i den øvrige verden. Den skal bidrage til bæredygtig udvikling
af verden, solidaritet og gensidig respekt folkene imellem, udryddelse ui futtigaorn
og beskyttelse af børns rettigheder, nøje overholdelse af internationalt godkendte
retlige forpligtelser og fred mellem stater.
5. Disse værdier skal søges opfyldt med passende midler afhængigt af,
omfang de relevante beføjelser er tillagt Unionen ved denne forfatning.
Artikel 4 - Juridisk person. Unionen har status som en juridisk person.

AFSNIT

II: DE

oG

GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

GERSKABET.

i

hvilket

UNIONSBOR.

Artikel 5 - GrundtEggende rettigheder.
Chartret om grundlæggende rettigheder udgør en integrerende del a/'forfatningen.
chartret findes [i anden del afli en protokol knyttet til] denne forfatning.

l.

2.

Unionen kan tiltræde den europæiske konvention

til

beskyttelse af

menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. Tiltrædelse af denne
konvention ændrer ikke Unionens kompetencer som fastsat i denne forfatning.
3. De grundlæggende rettigheder, således som de garanteres ved den euåpæiske

konvention

til

beskyttelse

af

menneskerettigheder
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og

medlemsstaternes fælles

forfatningsmæssige traditioner, indgår som generelle principper i unionsretten.

Artikel 6 - Forbud mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet.

AFSNIT I: DEFINITIONEN AF UNIoNEN oG DENS MÅL.
1.

frihedsrettigheder,

grundlæggende
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