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hvad dag man kommer, og hvad klokkeslæt 
man kommer. Det er vores opfattelse i Frem- 
skridtspartiet, at der ikke er nogen grund til 
ligefrem at opfordre skyldneren til at få gemt 
eventuelle formuer til side, inden inkassovirk- 
somheden kommer på besøg. Det må efter vores 
opfattelse være sådan, at man fra en inkasso- 
virksomheds side kan rette henvendelse direkte 
til skyldneren og naturligvis også uden skriftligt 
varsel om, hvilken dag og hvilket tidspunkt 
man kommer på. 

Men som sagt: Jeg kan se af betænkningen, at 
de to ændringsforslag fra Fremskridtspartiet 
ikke bliver vedtaget, og derfor støtter Frem- 
skridtspartiet ministerens ændringsforslag. 

Hermed sluttede forhandlingen. 

Afstemning 

§§ 1-10 vedtoges uden afstemning. 

Ændringsforslag nr. 1 forkastedes, idet 6 stemte 
for, 105 imod. 

§ 11 vedtoges uden afstemning. 

Ændringsforslag nr. 2 forkastedes uden afstem- 
ning. 

Ændringsforslag nr. 3, § 12, således ændret, og 
§§ 13-31 vedtoges uden afstemning. 

Lovforslagets overgang til tredje behandling 
vedtoges uden afstemning. 

Formanden: 
Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje 
behandling uden fornyet udvalgsbehandling. 
Hvis ingen gør indsigelse mod dette forslag, 
betragter jeg det som vedtaget. (Ophold). Det er 
vedtaget. 

Den næste sag på dagsordenen var: 
9) Forespørgsel nr. F 5: 
Forespørgsel til statsministeren og indenrigs- 
ministeren: 
»Hvilke oplysninger kan regeringen give om 
Danmarks udvikling til et multietnisk sam- 
fund?« 
Af Pia Kjærsgaard (DF), Kristian Thulesen Dahl 
(DF), Ole Donner (DF) og Poul Nødgaard (DF). 
(Forespørgslen anmeldt 2/10 96. Fremme af 
forespørgslen vedtaget 8/10 96). 

Begrundelse 

Pia Kjærsgaard(DF) 
Dansk Folkeparti har med denne forespørgsels- 
debat ønsket at få et klart billede af, hvordan 
regeringen på både kort sigt og lang sigt fore- 
stiller sig Danmarks udvikling hen imod et mul- 
tietnisk samfund, og hvordan regeringen og 
Folketinget kunne forestille sig at løse de uen- 
delig mange og mangeartede problemer, der 
måtte opstå i kølvandet heraf. 

Debatten i dag er en af de sjældne, hvor Fol- 
ketingets medlemmer får lejlighed til at se lidt 
længere frem end blot til den næste finanslov; 
men debatten i dag er også af langt større vig- 
tighed end 100 finanslove. Den drejer sig nemlig 
om det danske folks fremtid, om vores børns 
fremtid og om vores børnebørns fremtid inden 
for Danmarks grænser. 

Vi ønsker i den forbindelse -  og vi mener, at 
danskerne har krav på dette -  at få en klar mar- 
kering fra regeringen, men så sandelig også en 
klar markering fra Folketingets øvrige partier, 
som via deres medvirken i brede forlig har 
været medansvarlige for den udvikling, nogle af 
os nu i mange år har advaret imod. Vi ønsker, at 
befolkningen nøjagtigt skal vide, hvem der har 
haft og hvem der fortsat vil have ansvaret for 
det morads, Danmark bevæger sig dybere og 
dybere ned i i forbindelse med multietniserin- 
gen. Det er Dansk Folkepartis opfattelse, at 
udviklingen stadig kan vendes, men at der -  
såfremt man overhovedet ønsker at vende den- 
ne udvikling -  snarest må træffes dybt alvorlige 
og vidtrækkende beslutninger. Dansk Folkepar- 
ti er rede til at samarbejde med alle partier i Fol- 
ketinget, som i dag tilkendegiver en ærlig vilje 
til at vende den udvikling, som går mod Dan- 
mark som multietnisk samfund. 

Verdens bedste flygtningelov blev udlændin- 
geloven af 1983 i sin tid benævnt, den lov, som 
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påtvunget af Socialdemokratiet blev indført 
under en borgerlig regering, hvis førstemand 
hed Poul Schlüter, og hvis andenmand hed Uffe 
Ellemann-Jensen. Ingen er vel længere overho- 
vedet i tvivl om, at det vitterlig var verdens 
bedste udlændingelov, i hvert fald hvis man 
anskuer begreberne gennem fremmede briller. 

Set gennem danske briller stiller sagen sig 
direkte modsat. Efter lovens vedtagelse steg 
antallet af indrejste asylsøgere fra nogle hun- 
drede i 1983 til 10.000 i 1986, og fra da af gik det 
overordentlig stærkt. 

Det var i den periode, hvor bekymrede dan- 
skere henvendte sig til bl.a. mig for at udtrykke 
bekymring for, hvordan dog alt det her ville 
ende, idet man jo ved et simpelt regnestykke 
kunne gøre op, at der i løbet af de næste 10-15 
år med familiesammenføringer og andre mærk- 
værdigheder ville være op mod 350.000 frem- 
mede i Danmark, og at der efter yderligere 
10-15 år ville være det fire- eller seksdobbelte. 

Der var nogle, der dengang spurgte, om det 
mon var det, der var regeringens plan, og om 
planen mon i virkeligheden var, at Danmark 
skulle være et multietnisk samfund. Først og 
fremmest blev vi altid dengang nærmest rutine- 
mæssigt belært om, at det var den rene og skære 
racisme overhovedet at stille den slags spørgs- 
mål. Dernæst fik vi at vide, at vores beregninger 
var vildt overdrevne, og skulle det på en eller 
anden måde blive lidt multietnisk, så ville det i 
hvert fald på alle tænkelige måder blive en 
meget stor berigelse for os kulturfattige danske- 
re. 

I dag er det ganske andre toner, der lyder fra 
magthaverne, som på dette område er milevidt 
fra den danske borgers virkelighed. Nu får vi at 
vide, at vi må anerkende, at Danmark er multi- 
etnisk, uden videre vrøvl acceptere det og ind- 
rette os på det efter den nye situation. 

Spørgsmålet er, hvordan det nu er gået med 
al den berigelse, hvis man gør status her et 
dusin år efter, at verdens bedste udlændingelov 
begyndte at fungere. 

I årevis er der blevet tiet, fordi sandheden vil- 
le være for smertefuld til at blive erkendt. I dag 
håber jeg og Dansk Folkeparti, at man forstår, at 
situationen er så alvorlig, at det ikke længere 
kan lade sig gøre at henvise til den såkaldte kul- 
turberigelse. Derfor har Dansk Folkeparti rejst 
denne forespørgselsdebat. 

Besvarelse 

Statsministeren (Poul Nyrup Rasmussen): 
Dagens forespørgsel er rettet både til mig og til 
indenrigsministeren, og sandt at sige har jeg 
egentlig kun her på min seddel stående fire en 
halv linje, jeg ville foredrage over. 

Jeg har svært ved at holde mig til det, for når 
jeg lytter til det indlæg og den begrundelse, jeg 
netop har hørt, kunne jeg have lyst til at sige en 
hel masse andet. 

Jeg ved, at indenrigsministeren naturligvis 
omhyggeligt vil redegøre for de faktuelle for- 
hold i Danmark og Danmarks politik på flygt- 
ningeområdet og på indvandrerområdet. Men 
jeg er nødt til at sige fra starten, at jeg ikke bry- 
der mig om den tone, der lægges op til her. 

Når man taler om, at Danmark er et kulturfat- 
tigt samfund, er det jo ikke sandt. Danmark har 
en rig kultur. Danmark har en stor, selvstændig 
kultur. Jeg må sige til fru Pia Kjærsgaard, at vi 
ved godt, hvad det vil sige at være dansk. Det at 
være dansk er altså også at ville noget, når det 
gælder menneskerettigheder, at ville noget, når 

. det gælder menneskelighed i forhold til folk, der 
har det ondt og hårdt, så hårdt og så ondt, at de 
er nødt til at flygte fra deres hjemland, eller så 
hårdt, at de ikke kan finde job dér, hvor de 
kommer fra. 

Jeg synes, vi en gang imellem skal passe på 
ikke at hale hinanden ned på et niveau, der kan 
misforstås, i en toneart, der ikke er rar at høre 
på, og som er skræmmeride. Jeg går ud fra, det 
ikke har været sigtet. Jeg håber det i hvert fald 
ikke. 

Jeg ved, at indenrigsministeren ligesom jeg 
selv har set frem til debatten her i dag, som for- 
håbentlig vil give Folketinget lejlighed til at gå 
lidt dybere ned i problemstillingen, så vi kan få 
fjernet myter og få kendsgerninger og holdnin- 
ger frem, som vi kan være bekendt. Desværre 
præges netop denne type af debat alt for ofte af 
unuancerede fremstillinger. I dag skal vi have 
hele billedet, det virkelige billede og det ordent- 
lige billede. 

Indenrigsministeren (Birte Weiss): 
Jeg kan give de samme oplysninger om Dan- 
marks udviklig til et multietnisk samfund, som 
jeg har givet talrige gange før. Det er sket i for- 
bindelse med udlændingedebatter her i salen, 
ved samråd i Folketingets Retsudvalg og ved 
besvarelse af skriftlige og mundtlige spørgsmål 
i stort tal. 
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Emnet mister imidlertid aldrig sin aktualitet, 
og derfor skal der bestemt ikke lyde nogen 
knubbede ord fra mig om, at vi tager den én 
gang til her i dag. 

Danmark kan ikke melde sig ud af den 
moderne verden. Derfor modtager vi ligesom 
alle andre vesteuropæiske lande asylansøgere 
fra både nære og fjerne lande. De kommer ikke 
som i gamle dage til fods og med ransel på ryg- 
gen. De kommer med fly, med bil og med båd. 
Nogle af dem fortæller fra første færd den skin- 
barlige sandhed om flugten, andre pynter på 
historien og manipulerer med rejseruten, og 
nogle af dem lyver såmænd endda om deres 
identitet. 

Sådan har det været i mange år, og det er 
præcis derfor, at vi har en 2-leddet uafhængig 
asylprøvningsprocedure her i landet. Det er et 
system, som skal tage stilling til asylansøgnin- 
gernes holdbarhed. Procentdelen, som ender 
med at få asyl, varierer naturligvis fra år til år; 
anderledes kan det ikke være, fordi det afhæn- 
ger af asylsøgergruppens sammensætning. 

Som eksempel på en særlig gruppe vil jeg 
godt nævne bosnierne, som jo kommer fra vores 
egen verdensdel. Sådan som dagens forespørge- 
re altid plejer at sige det, er det bedst at hjælpe 
folk så tæt på hjemlandet som muligt. I forhold 
til den jugoslaviske konflikt var Vesteuropa for 
første gang siden Anden Verdenskrig nærområ- 
de for en konflikt med masseflugt i millionstør- 
relse. Næsten alle flygtede simpelt hen til nær- 
området, deraf ca. 20.000 til Danmark. 

Jeg vil også godt understrege, at Danmark 
ikke har flere udlændinge end vore nabolande. 
Vi ligger simpelt hen omkring det europæiske 
gennemsnit. Det var i 1993 4,8 pet; det er det 
sidste stensikre tal, vi har, og det er ikke steget 
siden. Antallet af udenlandske statsborgere fra 
indvandrer- og flygtningelande med opholds- 
tilladelse i Danmark er i dag 160.000, og det sva- 
rer til ca. 3 pet. af den samlede befolkning. 

Hvis vi så tager indbyggere fra Norden, EU 
og Nordamerika med, bliver tallet ca. 240.000, 
og det svarer til ca. 4,5 pet. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at den 
største vækst i antallet af udlændinge skyldes 
familiesammenføringerne. I perioden fra 1988 til 
1992 lå det på mellem ca. 7.000 og ca. 8.500, og i 
de seneste fire år, altså under den socialdemo- 
kratisk ledede regering, er tallene svinget fra ca. 
5.000 til ca. 8.700. Så al den snak om, at det er 
eksploderet totalt under den nuværende rege- 
ring, holder jo simpelt hen ikke. 

Jeg synes også, det er nødvendigt, at man gør 
sig klart, at langt den største gruppe af udlæn- 
dinge, der kommer hertil via familiesammenfø- 
ring, bliver gift med danskere eller med herbo- 
ende nordiske statsborgere. Dette tal er tre gan- 
ge så stort som antallet af ægtefællesammenfø- 
ringer til henholdsvis flygtninge og indvandre- 
re. 

Hvorfor det? Ja, de stadig flere dansk-uden- 
landske ægteskaber skyldes såmænd noget gan- 
ske banalt. De skyldes, at danskere kommer 
mere rundt i verden, de forelsker sig, og de væl- 
ger at leve som ægtefolk her i Danmark 

Heller ikke her adskiller vi os overhovedet fra 
tendensen i vore nabolande. 

Betyder dette -  og dermed henviser jeg så 
også til tallene -  at de fremmede, det siger jeg i 
citationstegn, »de fremmede« er ved at stjæle 
Danmark fra os? Betyder det, at puslingelandet, 
som ellers er kendt for at hygge sig i smug, mis- 
ter sin kultur, sin egenart, sin religion og sit fre- 
delige demokrati? 

Jeg er godt klar over, at det er der nogle der 
frygter. De mest pessimistiske forudser sågar 
borgerkrig og islamisering, og enkelte sender i 
affekt smædeskrivelser og trusler til politikere, 
som tror meget mere end som så på den danske 
kultur. 

De bliver vrede, når man gør opmærksom på, 
at alt det væsentligste tankegods, som det dan- 
ske velfærdssamfund er bygget af, simpelt hen 
er kommet til os udefra. Nogle få eksempler på 
det: 

Demokratiet har vi fået fra Grækenland. Par- 
lamentarismen har vi fået fra England. Huma- 
nismen er kommet til os bl.a. fra Frankrig og 
socialismen fra Tyskland. 

Ingen af de ting har vi selv fundet på her i 
landet. Men man kan beskrive det på den måde, 
at vi har samlet alle disse brikker på vores egen 
maner. Resultatet af disse udenlandske påvirk- 
ninger er så det, som vi i dag kalder for den 
danske egenart. En del af påvirkningerne har vi 
fået igennem kunsten, andre har vi fået igennem 
indvandrere og flygtninge. 

Det er også sådan, at vi i perioder rundt 
omkring i landet tidligere har haft nogle verita- 
ble ghettoer. Vi har haft hollænderne på Ama- 
ger, polakkerne på Lolland, kartoffeltyskerne i 
Midtjylland, huguenotterne i Fredericia og 
herrnhuterne i Christiansfeld. Vi har også haft 
nogle store jødiske kvarterer i det indre Køben- 
havn. 
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Så sker der jo alligevel det, at efter 2-3 gene- 
rationer er de blevet integreret, de er blevet 
danske, også selv om de i kraft af deres selvføl- 
gelige religionsfrihed bevarede deres forældres 
tro. Efter datidens målestok var de grupper, jeg 
nævner her, fuldt så fremmedartede som mange 
af vor tids flygtninge og indvandrere. 

Dem, jeg nævner her, blev der også skulet til, 
dem blev der også advaret imod og sat spørgs- 
målstegn ved. Dengang sagde man også: Vil de 
ødelægge vores Danmark? Man spurgte: Vil de 
gøre vores lokalsamfund, altså her hvor vi lever, 
mere underlige, end vi synes om? Det var den- 
gang, da ordet multietnisk ikke var opfundet 
endnu. Og svaret er jo, at lokalsamfundene med 
mange indvandrere og flygtninge på godt og 
ondt blev en lille smule anderledes. Men dansk- 
heden klarede sig endda. 

Regeringens holdning til de 240.000 fremme- 
de statsborgere, vi har i Danmark, er klar. For os 
er det ikke i sig selv et problem, at indvandrere 
og flygtninge har en anden kultur, et andet 
udseende, en anden religion eller en anden 
etnisk baggrund. 

Til gengæld er det et problem og et meget 
stort problem, hvis uforholdsmæssigt mange af 
dem er vedvarende fremmedsprogede, vedva- 
rende arbejdsløse og derfor bliver stadig mere 
marginaliserede. 

Det er løsningen af disse helt konkrete pro- 
blemer, som jo i meget høj grad er af social art, 
som Danmark har været alt for lang tid om at 
komme i gang med. Under den borgerlige rege- 
ring, det vil sige i 10 år, tog man ikke disse pro- 
blemer, der knyttede sig til integrationen, alvor- 
ligt. Det blev ikke til ret meget andet end snak. 
Ingen initiativer til integration, ingen lovgiv- 
ning, ikke noget, der overhovedet tog konkret 
fat. 

Derfor har vi i dag et efterslæb, og derfor er 
jeg også glad for, at integrationsudvalget, som 
meget snart afslutter sit arbejde med en betænk- 
ning om nødvendigheden af vedholdende krav i 
integrationsarbejdet, nu giver noget gennemar- 
bejdet, som vi kan gå videre med her i Folketin- 
get. Det er ikke sket før, for tidligere fornægtede 
man under den borgerlige regering, at der var 
noget, vi var nødt til at forholde os meget kon- 
kret til. 

Der er langt mere perspektiv i noget af det, 
der nu lægges op til fra Integrationsudvalget, 
end i en oppisket tørklædeangst. Også under 
den borgerlige regering modtog Danmark et 
stort antal fremmede statsborgere. Venstre og 

De Konservative kunne jo heller ikke stoppe 
verden og lade Danmark stå af, og det skal jeg 
naturligvis ikke bebrejde dem. Det ville ingen 
kunne, men deres nuværende ansvarsflugt og 
sprælleri sammen med de to fremskridtspartier 
er næsten en smule for sølle. 

Til gengæld er der så grund til at glæde sig 
over, at man i Danmark hverken henter oplag 
eller stemmer ved at skræmme ordentlige folk 
med en anden etnisk baggrund ud. Dem, som 
jeg vil tillade mig at kalde de ikkeordentlige, 
dem, der misbruger systemet, skal vi så til gen- 
gæld ikke forsvare; de skal behandles med præ- 
cis samme fasthed som danskere, der platter på 
systemet. 

Min væsentligste pointe i dagens debat er, at 
regeringens tillid til danskheden politisk og kul- 
turelt tilsyneladende er langt større end fore- 
spørgerens. 

Forhandling 

Pia Kjærsgaard (DF): 
Jamen det var jo så fra både statsministeren og 
ikke mindst indenrigsministeren den sædvanli- . 
ge fuldstændig overfladiske besvarelse på et 
ganske alvorligt problem. 

Jeg går ud fra, at den lovgivning, som ligger 
til grund for det her, er vedtaget af de forenede 
socialdemokratier, og dertil hørte i hvert fald 
dengang også både Venstre og De Konservative. 

Den debat, vi skal have i dag, burde være 
mere kvalificeret end de besvarelser, som stats- 
ministeren og indenrigsministeren har givet. 

Jeg vil godt sige til statsministeren, at statsmi- 
nisteren skulle prøve at komme ned, hvor vi 
andre befinder os, hvor befolkningen befinder 
sig, i stedet for at tale om, at statsministeren ikke 
vil ned på det niveau, således som statsministe- 
ren sagde i sin besvarelse. 

Jeg har bestemt ikke talt om noget kulturfat- 
tigt samfund, tværtimod hånede jeg de politike- 
re, som sagde, at det her skulle være en kultur- 
berigelse og dermed satte vores samfund i mis- 
kredit. Det var det jeg sagde. 

Jeg synes også, at indenrigsministerens 
bemærkninger om en oppisket tørklædeangst 
hos den danske befolkning direkte var ude af 
proportion med det indlæg, jeg kom med i min 
begrundelse for forespørgslen. 

Jeg synes, problemet er alvorligt. I de større 
byer er der stadig væk masser af kriminelle, der 
dasker frit rundt på gader og veje. Jeg ved godt, 
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at ministeren nu på et tidspunkt vil sige, at der 
er kommet en betænkning fra Udvisningsudval- 
get, og nu tager ministeren fat. Det er der ikke 
rigtig nogen, der længere tror på sker med det 
tempo og den entusiasme, som bør ligge til 
grund for det her. Det, vi har hørt, er, at ministe- 
ren vil komme med et eller andet efter sommer- 
ferien. 

Der er udlændinge, der hæver bistandshjælp, 
har fået asyl eller er sikret opholdstilladelse, 
f.eks. gennem fupægteskaber, og de kvitterer for 
al den godgørenhed, som Danmark har vist 
dem, ved at grine ad deres danske værter, for 
hver evig eneste gang, politiet indfanger forbry- 
derne, løslader domstolene dem igen. Landets 
krisecentre bestormes af fremmede kvinder, 
som panisk flygter fra deres voldelige ægtefæl- 
ler. Er det kulturberigelse? Jeg synes det ikke. 

Medierne har bragt rædselsberetninger om 
unge piger, som myrdes af deres egne brødre og 
fædre, fordi de selv vil vælge deres ægtefælle. 
Er det kulturberigelse? Jeg synes det ikke. 

Rundt om i landet vandrer kriminelle udlæn- 
dinge, som i deres hjemlande er eftersøgt for alle 
tænkelige forbrydelser helt op til mord og terro- 
risme. Justitsministeriets og Rigspolitiets egne 
statistikker for vold, narko og mord fortæller 
med meget stor tydelighed, at de fremmede er 
mere kriminelle end danskere; det samme gæl- 
der i øvrigt berigelsesforbrydelser. Er det kul- 
turberigelse? Jeg synes det stadig væk ikke. 

Ghetto efter ghetto skyder op specielt i de 
større danske byer: Vollsmose i Odense, Gjelle- 
rupparken i Århus, Nørrebro og Vesterbro i 
København og ikke mindst i de storkøbenhavn- 
ske kommuner ude på Vestegnen. I flere af 
områderne er over halvdelen af indbyggerne 
fremmede. I flere af folkeskolerne i disse områ- 
der er op mod 90 pet. af eleverne fremmede. På 
landsplan -  hvis man tager alle skoler med -  er 
det 5 pet., men i visse af fremmede meget tæt 
bebyggede områder er det helt op til 90 pet., 
mens de sidste 10 pet. som oftest er danske børn 
fra socialt meget svage familier, altså danskere, 
som egentlig gerne ville sende deres børn i en 
dansk skole, men som af økonomiske eller soci- 
ale årsager simpelt hen ikke magter det. 

Boligkarré efter boligkarré overtages af frem- 
mede, og så såre den første fremmede familie 
flytter ind, begynder danskerne i ejendommen 
at se sig om efter noget andet. Den integration, 
som ministeren talte så varmt og tillokkende 
om, har vist sig at være aldeles forfejlet. De 
fremmede, specielt muhamedanerne, ønsker 

simpelt hen ikke integration. Familiernes unge 
piger tvinges til ægteskab med andre tyrkere 
eller pakistanere, og de unge mænd rejser gerne 
til Syden for at gøre ligeså og fejre bryllup dér; 
for flygtningenes vedkommende fejres der end- 
da ofte en bryllupsfest i netop det land, de er 
flygtet fra. 

Asylanter svindler og bedrager i et stort 
omfang de godtroende danskere. Visse af dem 
nægter således at fortælle, hvor de kommer fra, 
og alligevel oppebærer de bistandshjælp. Andre 
-  som Danmark har underholdt i månedsvis, og 
som herefter nægtes asyl -  går under jorden her 
for at modtage hjælp af en organisation, dukker 
frem et års tid efter og får så alligevel opholds- 
tilladelse af humanitære årsager. Atter andre er 
ikke det fjerneste forfulgt i deres hjemland eller 
på flugt fra krig. I mange tilfælde har deres 
historier været direkte løgnagtige, og kun en 
promille af de fremmede fra lande i krig kunne 
drømme om at rejse tilbage til deres fædreland, 
selv når krigen for længst er forbi. 

Danskerne er generelt utrygge, bekymrede og 
ulykkelige ved situationen og i det hele taget 
ubehageligt berørt af den førte fremmedpolitik, 
men til trods for at rigtig mange efterhånden 
løfter deres røst, tigger og beder Folketinget om 
dog i det mindste at tage danskerne med på råd, 
når hele Danmarks livsbetingelser ændres, afvi- 
ses det hver evig eneste gang. 

Folkeafstemninger har desværre trange kår i 
Danmark. Der lovgives stadig skrappere og sta- 
dig mere autoritært for derved at tvinge dan- 
skerne til at elske de fremmede. Det gælder sær- 
lig lovgivning på arbejdsmarkedet, ja, selv 
grundlovens forsikring om, at censur aldrig ville 
kunne genindføres, har Folketinget blæst på ved 
indførelse af straffelovens § 266 B. 

Andengenerationsindvandrere udgør nu 
halvdelen af de unge kriminelle, som anbringes 
på landets lukkede døgninstitutioner. Jeg kunne 
desværre fortsætte og fortsætte, for listen over 
de ulykker, den fremmede tilstrømning til Dan- 
mark har medført, er endeløs. Men i stedet for 
modigt at standse ulykkerne ved fundamentalt 
at ændre landets udlændingepolitik bruger 
politikerne i Folketinget og i kommunerne ener- 
gi og penge på blot af afbøde de allerværste 
problemer. 

Det er jo i virkeligheden den socialdemokrati- 
ske tankegang i en nøddeskal: Problemerne 
løses ikke ved at fjerne dem, man tror, man kan 
afhjælpe dem ved at bevilge yderligere tilskud. I 
dette tilfælde bevilges yderligere millionbeløb 
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til Dansk Flygtningehjælp. Der bevilges yderli- 
gere tilskud til fremmedklubber, til såkaldt inte- 
grerende foranstaltninger, til at sørge for, at 
fremmede får dyre kurser, så de kan komme 
forrest i jobkøen osv. 

Der bevilges og bevilges og bevilges. Resulta- 
terne udebliver, alt imens frustrationen i den 
danske befolkning bliver stadig større. Her føler 
specielt de svageste grupper, at der gøres stadig 
mere for de fremmede, og at det sker på bekost- 
ning af danskerne. Overgrebene mod den dan- 
ske befolkning sløres med positivt ladede ord 
som etnisk ligestilling og rammer naturligvis 
aldrig den velbjergede del af den danske befolk- 
ning, men altid bistandsklienter, arbejdsløse, de 
svage grupper og meget ofte dem, som ikke er i 
stand til at tage til genmæle, vore socialt mest 
udsatte grupper, dem, der sidder yderst, når 
arbejdspladserne fordeles, dem med så store 
problemer, at man ikke forventer, de har kræfter 
til at stå imod og gøre oprør. Og det er en social- 
demokratisk regeringschef, der fører øksen. 

Det er jo ikke overraskende, heller ikke efter 
at man har hørt statsministerens og indenrigs- 
ministerens taler her i dag, at nogle af de tradi- 
tionelle socialdemokratiske vælgere vender det 
gamle arbejderparti ryggen. 

Det lader ikke til, at en stor del af arbejderne 
har tillid til Socialdemokratiet, og jeg tror, det 
meget er på grund af partiets fremmedpolitik, 
partiets ulandspolitik og partiets kulturpolitik, 
hvilket i øvrigt også mange undersøgelser viser. 

Det, vi skal og burde nå frem til her i dag, er 
at afgøre, om et multietnisk samfund virkelig er 
at foretrække frem for det danske samfund, vi 
kendte, før den famøse udlændingelov af 1983 
blev vedtaget. 

Den danske befolkning burde blive taget med 
på råd og må, såfremt det mod min formodning 
skulle vise sig, at den ønsker et multietnisk sam- 
fund, selvfølgelig også tage et medansvar for 
den vej, Danmark er slået ind på. 

Det er ud fra den erkendelse, at Dansk Folke- 
parti ønsker at fremsætte følgende: 

Forslag om motiveret dagsorden 

»Idet Folketinget opfordrer regeringen til sna- 
rest og senest i forbindelse med det kommende 
valg til Folketinget at lade afholde en folkeaf- 
stemning om Danmarks udvikling til et multi- 
etnisk samfund, 

går Tinget over til næste punkt på dagsorde- 
nen.« 
(Dagsordensforslag nr. D 86). 

Formanden: 
Der er nu stillet følgende forslag om motiveret 
dagsorden: (Se ovenfor). Jeg skal lade dette for- 
slag indgå i de videre forhandlinger. 

(Kort bemærkning). 
Søren Søndergaard (EL): 
Jeg forstår, det er en utrolig vigtig debat, vi skal 
have her. Vi har den jo også, hvad skal vi sige, 
mindst en gang om ugen, så nu tager vi den, 
igen. 

Der er bare et spørgsmål, jeg godt vil have 
afklaret her fra starten. Hvad er grunden til, at 
en debat om en forespørgsel med den formule- 
ring lige præcis finder sted i dag? 

Jeg mener, man kan jo se af forespørgslen, at 
den blev anmeldt den 2. oktober 1996, og det er 
mig bekendt 7 måneder siden. Den blev fastsat 
til diskussion første gang den 5. november 1996, 
hvor den blev taget af. Så blev den fastsat til dis- 
kussion den 23. november 1996, hvor den blev 
taget af. Hvad er grunden til, at Dansk Folke- 
parti har ladet denne utrolig vigtige debat ligge 
og vente i 7 måneder, når den er anmeldt den 2. 
oktober 1996? 

(Kort bemærkning). 
Pia Kjærsgaard (DF): 
Det er fuldstændig korrekt, at det var en af de 
første forespørgselsdebatter, som blev anmeldt. 
Nu har jeg ikke lige datoerne, men det er sikkert 
rigtigt, som hr. Søren Søndergaard sagde, at før- 
ste gang var den 2. oktober 1996. 

Vi har jo stillet forespørgslen til statsministe- 
ren og indenrigsministeren, men på det tids- 
punkt meddelte statsministeren, at han ikke 
kunne være til stede i Folketingssalen. Statsmi- 
nisteren skulle til møde i Udenrigspolitisk 
Nævn. Det er ikke ironi eller hån over for stats- 
ministeren eller andre, for sådan noget kan ske, 
men derfor blev debatten taget a f . .  

Den anden gang havde Dansk Folkeparti, så 
vidt jeg husker, noget andet; vi er et lille parti på 
fire medlemmer. Derfor er den kommet på i 
dag. Mig bekendt har den stået adskillige måne- , 
der på Folketingets dagsorden, men uanset om 
det er i oktober, november, december, januar 
eller februar, er det da godt, vi får debatten nu. 
Mener hr. Søren Søndergaard i øvrigt ikke også 
det? 
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(Kort bemærkning). 
Søren Søndergaard (EL): 
Nu er det ikke mig, der påstår, at den blev 
anmeldt den 2. oktober 1996, det står øverst. 

Men bare for at undgå misforståelser: Det er 
vel ikke sådan, at fru Pia Kjærsgaard antyder, at 
det er statsministerens skyld, at vi i 7 måneder 
har måttet vente på denne utrolig vigtige debat? 
Det var vel ikke det, jeg hørte fru Pia Kjærs- 
gaard sige? 

Jeg er sikker på, at der har været mange lejlig- 
heder, hvor statsministeren har kunnet deltage 
her i salen, hvis det virkelig havde den presse- 
rende karakter. Så derfor endnu en gang 
spørgsmålet: Hvorfor har denne vigtige debat 
skullet vente i 7 måneder? 

(Kort bemærkning). 
Helge Adam Møller (KF): 
For en gangs skyld -  og jeg understreger for en 
gangs skyld -  synes jeg ikke, at hr. Søren Søn- 
dergaard er fair over for forslagsstillerne, for det 
er jo rigtigt, at den var sat på dagsordenen i 
midten af november. Jeg kan da i hvert fald 
huske, at min tale var forelagt den konservative 
gruppe, og med meget kort varsel -  jeg mener 
mindre end 1 døgn -  blev forespørgslen taget af, 
netop fordi, som fru Pia Kjærsgaard sagde, 
statsministeren blev forhindret af et vigtigt 
møde i Det Udenrigspolitiske Nævn. 

Det er ikke nogen bebrejdelse mod statsmini- 
steren, som fru Pia Kjærsgaard sagde, men jeg 
synes, det er unfair, at hr. Søren Søndergaard 
bebrejder fru Pia Kjærsgaard, at én af de mini- 
stre, forespørgslen rettes til, er forhindret i at 
være til stede. 

Jeg synes faktisk ikke, at der er noget mystisk 
i det. Vi havde alle sammen set frem til, at 
debatten havde fundet sted i midten af novem- 
ber. Det forhindrede andre omstændigheder; nu 
har vi den i dag. 

Poul Qvist Jørgensen (S): 
Der er i hvert fald to forhold, som trak meget på 
en kort bemærkning fra mig, men jeg skønnede, 
at jeg kunne tage dem med i ordførertalen. 

Det ene -  og det synes jeg næsten er det gro- 
veste -  er fru Pia Kjærsgaards grove historiefor- 
vanskning i forhold til, hvornår denne debat 
kunne have foregået. Jeg ved ikke, om injurie- 
lovgivningen tillader mig at sige, at den blev 
pillet af den ene gang på foranledning af det 
forespørgende parti, som til grupperne angav 
som begrundelse, at der var for lidt presse på. 

Det andet, som er uden for min egentlige ord- 
førertale, er, at jeg må konstatere, at det fra fru 
Pia Kjærsgaards side var en tale af sædvanlig 
ulækker skuffe med påstande, generaliseringer 
og menneskehad. Det står ikke i mit manu- 
skript, men det var det klare indtryk den efter- 
lod, som jeg i øvrigt også havde en forventning 
om ville være tilfældet. 

Jeg skal på Socialdemokratiets vegne takke 
indenrigsministeren og i øvrigt også statsmini- 
steren for det, som statsministeren sagde, og 
som garanteret ikke kunne stå på de 4/2 linje, 
som statsministeren mente var det, han havde at 
gå på talerstolen med. Tak for det. 

Jeg vil gerne stille spørgsmålet: Giver det 
overhovedet nogen mening at stille en sådan 
forespørgsel, som vi her har til forhandling? 
Danmark er ikke på vej til at blive et multietnisk 
samfund, men vi har fået et samfund med et 
multikulturelt indslag. 

Et multietnisk samfund er et samfund med 
mange og store etniske grupper, f.eks. fra det 
tidligere Jugoslavien. Sådan et samfund er Dan- 
mark ikke. Vi har i øvrigt været tættere ved at 
blive det ved tidligere lejligheder, men jeg skal 
undlade den historiske redegørelse. Et samfund 
som vores, hvor aktuelt 3-5 pet. af indbyggerne 
er fremmede, heraf en god del fra de andre nor- 
diske lande, er ikke noget, der peger i retning af, 
at vi er et multietnisk samfund eller på vej til at 
blive det. 

Her kunne jeg så egentlig godt sætte punk- 
tum, men lad mig for en ordens skyld signalere, 
at jeg udmærket har forstået forslagsstillernes 
polemiske hensigt. Derfor vil jeg tillade mig at 
nævne, at Socialdemokratiet i sit nyeste arbejds- 
program slår fast, at: 

»Socialdemokratiet ønsker en dialog med 
indvandrere, flygtninge og deres organisationer 
om den fælles opgave, vi har med at sikre gode 
forhold for alle, der lever i Danmark.« 

Og det betyder altså også, at vi synes, der skal 
reageres, hvis der er nogen, som ikke vil efterle- 
ve dette; hvis der er nogen -  og jeg tror, jeg cite- 
rer indenrigsministeren -  som driver plat eller 
slår plat på systemet. Vi synes egentlig ikke, at 
det er så svært at sondre mellem pladderhuma- 
nisme og reel humanisme, heller ikke i denne 
sag. Dette er også klart og tydeligt fremgået af 
diverse debatter -  f.eks. den, vi havde i tors- 
dags, hvor der klart blev svaret på alle de 
spørgsmål, oppositionen kunne finde på at stil- 
le. 
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Hvor ville det være forfriskende, hvis fru Pia 
Kjærsgaard og hendes parti i dag kunne tilslutte 
sig den målsætning, som jeg citerede før, for der 
er jo ikke noget, som Dansk Folkeparti synes 
mindre om end netop en dialog med vore 
udlændinge, således som det også fremgik af 
ordførertalen. Dansk Folkeparti foretrækker -  i 
øvrigt ligesom søsterpartiet -  en langstrakt, ens- 
formig monolog, der oftest er inspireret af de 
værste fremmedhadsideologier.. 

Der findes en hel urskov af yderligtgående 
højrefolk, der vælter sig i myterne om det multi- 
etniske samfund, eller vi lærte vist et nyt ord i 
dag: det multietnificerede samfund. Jeg tror, at 
det var det ord, fru Pia Kjærsgaard fik lanceret. I 
Holstebro er der f.eks. dukket et foretagende op 
ved navnet Dansk Forum; de er lige gået på net- 
tet, og det er jo blevet så moderne med slagord, 
så det bruger de også, og jeg citerer: »Den store 
indvandring af kulturfremmede er uønsket og et 
problem for det danske samfund.« 

En sådan formulering er afslørende. Den 
kunne være skrevet af Dansk Folkeparti eller 
Fremskridtspartiet. Strategien er klar: Først for- 
mulerer man et problem ud fra sine egne for- 
domme, og når man så ikke kan få en debat om 
de myter, man selv skaber, så hedder det sig, at 
synspunkterne bliver fortiet. Sådan skaber man 
masser af arbejde til sig selv ovre på den politi- 
ske fløj, og sådan skaber man fremmedhad. 

Som jeg prøvede at sige indledningsvis, må vi 
konstatere, at Danmark ikke er noget multiet- 
nisk samfund og heller ikke bliver det. Snarere 
må vi tale om, at der visse steder i Danmark 
med en stor koncentration af udlændinge findes 
en multikultur. Her kan man gå fra forretning til 
forretning og få en oplevelse af, hvad de meget 
få danskere af udenlandsk herkomst har at til- 
byde. 

Går vi alligevel et øjeblik ind på den tanke- 
gang, der ligger bag forespørgerens filosofi, må 
det konstateres, jf. Danmarks Statistiks nyeste 
10-års-statistik, at der befinder sig ca. 222.000 
fremmede i dette land plus et antal, som fore- 
spørgerne fortsat betragter som fremmede, uan- 
set at de har boet meget længe her i landet og er 
danske statsborgere. Forespørgerne er meget 
fikserede på antallet af ikkedanskere, der kom- 
mer hertil, mens de til gengæld formentlig 
bevidst overser det faktum, at der rent faktisk 
også er personer, som forlader Danmark, og jeg 
går da ud fra, at forespørgerne også synes, at de 
skal behandles godt dér, hvor de nu måtte tage 
hen. 

Når Dansk Folkeparti og Fremskridtspartiet 
taler om udlændinge, kan de udlændinge eller 
deres børn aldrig nogen sinde blive danske, for 
får de statsborgerskab -  og det vil jeg gerne 
understrege ikke er nogen gave -  så er de i 
deres terminologi bare papirdanskere, hvilket i 
sig selv er et ulækkert udtryk, når man betragter 
procedurer og betingelserne for at opnå et ind- 
fødsretskab. 

Og man har naturligvis heller ikke lyst til at 
fordybe sig iì hvilke mangfoldigheder der kan 
uddrages af tallene. Og hvad angår statistiske 
oplysninger, så bliver de alligevel mistænkelig- 
gjort fra den kant. Man er kun interesseret i at 
fremdrage de negative historier, som altid vil 
kunne findes -  vi hørte en masse af dem lige før 
-  og naturligvis historier, der pustes op., Man 
giver sig ikke tid til at sætte sig ind i begivenhe- 
derne, der ligger bag. Det samme gælder til en 
vis grad den ulækre kampagne, et dansk dag- 
blad for nylig har lanceret, og som nogle af os 
demonstrerede imod på Rådhuspladsen i 
København. 

Vi kan i Socialdemokratiet af gode grunde 
ikke finde de tanker, der ligger bag ved denne 
forespørgsel, særlig spiselige. Vi mener, at 
Dansk Folkepartis initiativ kan føres tilbage til 
det faktum, at man efter partiets årsmøde nu har 
behov for at kridte banen op over for de tidlige- 
re partifæller i Fremskridtspartiet, og at man 
håber at kunne udnytte den til at forbedre de 
elendige galluptal. Derfor skal skytset åbenbart 
rettes mod de fremmede, der har fundet et per- 
manent eller midlertidigt hjem i Danmark. Det 
er for at citere en del af titlen på en ældre bog 
skrevet af Folketingets nuværende formand: 
ikke sympatisk -  ikke realistisk. 

Vi vil gå den modsatte vej. Vi vil skabe dialo- 
gen. Vi har heller ikke brug for at bruge mere 
end højst nødvendigt af Folketingets tid til at 
lægge øren til den yderste højrefløjs fremmed- 
hadske manifestationer. 

Lad mig så endelig også sige, at vi er helt ind- 
stillet på at respektere de internationale konven- 
tioner og aftaler, som vi underskriver. Vi ser det 
som en fælles opgave at gøre integrationen af 
indvandrere og flygtninge så god som mulig, 
således at også de har mulighed for at realisere 
deres drømme og. forhåbninger til gavn for både 
dem selv og det danske samfund. Er der proble- 
mer med sameksistensen mellem de nye dan- 
skere og de andre, må y i tilslutte os en løsning, 
der går ud på at definere problemerne og løse 
dem i det lokale samfund, som de udspiller sig i. 
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Vi kan i øvrigt helt tilslutte os ministrenes 
bemærkninger og vil i forhold til den foreslåede 
dagsorden stemme imod. 

(Kort bemærkning). 
Pia Kjærsgaard (DF): 
Bare sådan i al stilfærdighed til det med fore- 
spørgslen, hvornår den blev fremsat, og hvornår 
den er kommet på, skal jeg til hr. Qvist Jørgen- 
sens bemærkning om hensynet til pressen sige, 
at jeg bare kan konstatere, at successen ikke er 
større i dag, end den ville have været i novem- 
ber måned. 

Og så vil jeg da godt bede statsministeren om 
på et tidspunkt at bekræfte, at det forholder sig 
sådan, som jeg sagde, og det er ikke nogen kri- 
tik. Jeg synes, det er i orden, at der kan ske nogle 
ting i Folketinget, så man bliver nødt til at tage 
sådan nogle ting af. Sådan er det. 

Lad mig så prøve at forholde mig til det, hr. 
Qvist Jørgensen sagde eller rettere ikke sagde. 

Hr. Qvist Jørgensen kom overhovedet ikke 
med løsninger på, hvordan Socialdemokratiet 
ønsker, at vi skal komme ud af det her problem, 
som vi selv har påtaget os. 

Hr. Qvist Jørgensen sagde, at Danmark aldrig 
nogensinde ville blive et multietnisk samfund, 
men jeg kan så konstatere, at der er altså for- 
skellige opfattelser i Socialdemokratiet, og skal 
henvise til et indlæg, som indenrigsministeren 
havde i Søndagsavisen i uge 9, hvor ministeren 
skriver, at en bred accept af det multietniske 
samfund som en berigelse tager tid. Det er imid- 
lertid hendes håb, at vi igennem de aktiviteter 
der er sat i gang i løbet af året, kan medvirke til, 
at debatten føres på et åbent, sagligt og nuance- 
ret grundlag. 

Ministeren har også over for mig i Folketin- 
gets spørgetid erkendt, at vi er på vej imod et 
multietnisk samfund. Så jeg kan bare konstatere, 
at der altså er forskellig opfattelse inden for 
Socialdemokratiet. 

(Kort bemærkning). 
Poul Nødgaard (DF): 
Hr. Poul Qvist Jørgensen brugte udtrykket, at 
Dansk Folkeparti ønskede at rette skytset mod 
de fremmede. Det er en stor og grov fejlfortolk- 
ning af vores hensigt med forespørgselsdebat- 
ten. Hvis vi endelig vil rette skytset mod nogen, 
vil vi rette det mod bl.a. Socialdemokratiet og 
andre partier her i Folketinget, som -  faktisk lige 
siden udlændingeloven blev vedtaget i 1983 -  
har ført udlændingepolitikken på den måde, de 
har. 

Nu bemærkede jeg, at hr. Qvist Jørgensens 
tale var sådan en tale, der holdt sig meget på 
overfladen af problemerne. Jeg står her med et 
avisudklip fra Århus Stiftstidende fra den 26. 
januar, hvor den socialdemokratiske rådmand -  
det er altså trods alt en partifælle til hr. Qvist 
Jørgensen -  Lis Petersen siger, at som systemet 
er i dag, har vi ikke noget, der virker på de vol- 
delige unge udlændinge. Og der står i samme 
avis: »Torsdag overfaldt fem palæstinensere en 
16-årig skoleelev på Skovvangskole i Århus«, 
og sådan kan jeg fortsætte hele vejen igennem 
avisen; det er det ene overgreb på danskere efter 
det andet. 

Og så er det, jeg spørger: Hvad har Socialde- 
mokratiet gjort for at forhindre sådanne kon- 
frontationer, som der kommer i det danske sam- 
fund, fordi en masse udlændinge i den grad 
overhovedet ikke aner, hvordan man opfører sig 
i et civiliseret samfund? Det er bl.a. et af hoved- 
problemerne i debatten i dag: at få Socialdemo- 
kratiet til at tage stilling til det. 

(Kort bemærkning). 
Tom Behnke (FP): 
Det skulle ikke være nødvendigt at sige det, for 
det fremgår af forespørgselsteksten, at den ikke 
er rejst af Fremskridtspartiet. Vi havde gerne 
rejst en sådan debat -  det har vi gjort mange 
gange i Fremskridtspartiet -  men det ville have 
været hensigtsmæssigt, at debatten havde været 
før den debat, vi havde i sidste uge, for i sidste 
uge var vi jo langt mere konkrete og nede i sub- 
stansen af alt det her. 

Hr. Qvist Jørgensen sagde her oppe fra taler- 
stolen, at flygtninge skal integreres. Jeg vil godt 
høre, om hr. Qvist Jørgensen mente det, han 
sagde, eller om det var en fortalelse. Sådan som 
jeg definerer ordet, og sådan som jeg regner 
med, at man generelt definerer ordet flygtning, 
er det en person, der midlertidigt er i et andet 
land, indtil vedkommende kan vende hjem igen, 
og så er der vel ingen grund til, at den pågæl- 
dende bliver integreret i det danske samfund, 
hvis meningen er, at vedkommende skal tilbage 
igen. Så spørgsmålet til hr. Poul Qvist Jørgensen 
er: Var det velment og velovervejet, at flygtnin- 
ge skal integreres i Danmark? 

(Kort bemærkning). 
Mimi Jakobsen (CD): 
Hr. Poul Nødgaard ville gerne have os overbe- 
vist om, at skytset fra fru Pia Kjærsgaards side 
ikke var rettet mod de fremmede. Sådan har jeg 
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ikke hørt fru Pia Kjærsgaard. Det må jeg sige. 
Jeg hørte ikke ordet Socialdemokratiet eller fejl- 
slagen retspolitik, fejlslagen boligpolitik, fejlsla- 
gen undervisnings- og skolepolitik osv. Jeg hør- 
te noget om, at de fremmede rendte rundt som 
kriminelle på gaderne. Jeg hørte, at der var 
oprettet ghettoer, hvor de strømmede ind. 

Jeg må lige gøre opmærksom på, at de ghet- 
toer vist var opført, mange år inden indvandrere 
og flygtninge begyndte at rykke ind. Dengang 
blev de bygget af gode grunde, fordi der var 
boligproblemer, og de husede den gruppe, man 
kunne finde på at jagte dengang, nemlig 
bistandsklienterne og dem, der havde dét dår- 
ligst. De er så øjensynlig, siger fru Pia Kjærs- 
gaard, fortrængt. 

Men jeg ville være glad for det, hvis vi kunne 
drøfte de emner, for det synes jeg hr. Poul Nød- 
gaard har ret i. Vi er ansvarlige for boligpolitik- 
ken, arrangementet omkring undervisningen, 
arrangementet omkring retspolitik osv. osv. Det 
forklejner ikke, at enhver har ansvar for sine 
egne kriminelle handlinger. Det er ikke det, jeg 
siger. 

Men så lad os diskutere de konkrete proble- 
mer, men det er jo ikke det, der er på dagsorde- 
nen og står oppe på tavlen. Der står en ubestem- 
melig frygt for, at danskheden forsvinder, og jeg 
synes, det er det, vi skulle diskutere. Boligpoli- 
tik, retspolitik, skolepolitik har vi diskuteret 614 
gange, og det gør vi en anden dag -  meget ger- 
ne. 

(Kort bemærkning). 
Poul Qvist Jørgensen (S): 
Jeg glæder mig meget til at læse det citat, som 
fru Pia Kjærsgaard kom med. Jeg tror, at det var 
fra uge 9, og citatet handlede om, hvad inden- 
rigsministeren skulle have sagt. Så vidt jeg kan 
høre, havde det overhovedet ingen sammen- 
hæng med det, der var påstanden. Men lad os 
nu lige se på det, når vi får referatet. For hvis det 
nu viser sig, at det er mig, der har hørt forkert, 
så må vi have klaret det. Selvfølgelig da. Jeg er 
ret overbevist om, at det ikke er tilfældet; og så 
er det nok først og fremmest indenrigsministe- 
ren, men måske også undertegnede i al beske- 
denhed, der skal have en lille undskyldning. 

Jeg er nødt til at sige til hr. Nødgaard, at det 
ville være meget ønskværdigt, hvis hr. Poul 
Nødgaard og andre gjorde sig den lùejlighed at 
se på, hvad det er for nogle aktiviteter, og hvad 
det er for nogle initiativer, der er taget f.eks. i 
denne regerings tid. Vi har på intet tidspunkt 

skjult vores initiativer. Selvfølgelig har vi ikke 
det. Selvfølgelig har vi indbudt til, at man kunne 
deltage i det. 

Jeg synes, det ville være meget ønskværdigt, 
om man gik med ind på det på den måde i ste- 
det for at blive ved med at puste til mystificerin- 
gen og puste til fremmedhadet ved at give for- 
kerte oplysninger f.eks. om, hvordan indføds- 
retsproceduren er i dette land, og at man med- 
virkede til, at vi fik nogle bedre forhold, nogle 
mere åbne og ordentlige forhold til hinanden. 

Jeg kunne ikke nå -  det er til hr. Tom Behnke 
-  at komme igennem min egen ordførertale for 
at se, om jeg skulle have brugt ordet integration. 
Derfor tør jeg ikke stå og sige, at jeg ikke har 
brugt det, men der er i hvert fald for mig ingen 
tvivl om, at det, det drejer sig om, er, at flygtnin- 
gene skal behandles ordentligt og de skal have 
ordentlige vilkår, og det ved jeg at hr. Behnke er 
enig med Socialdemokratiet i. 

Det, der måske skiller os, er, at nogle herinde 
har den opfattelse, at det kan man klare i en eller 
anden tidsbegrænset periode, og det kan man 
efter vores bedste overbevisning ikke. 

(Kort bemærkning). 
Kristian Thulesen Dahl (DF): 
Jeg synes, at der er en ting> det er væsentligt at 
få slået fast her ved debattens begyndelse, og 
det er, om man i Socialdemokratiet finder, at 
Danmark er et multietnisk eller et multinationalt 
samfund eller ej. Det er et meget enkelt og klart 
spørgsmål til hr. Poul Qvist Jørgensen. Det er 
naturligvis foranlediget af bl.a. indenrigsmini- 
sterens indlæg -  og ikke et interview -  i Søn- 
dagsavisen i uge 9. 

Her skriver indenrigsministeren bl.a. om 
racismeåret: 

»Jeg tror, det er vigtigt, at vi ikke har ureali- 
stiske forventninger til racismeåret. En bred 
accept af det multinationale samfund som en 
berigelse tager tid.« 

Kan det læses anderledes, end at man i Soci- 
aldemokratiet mener, at Danmark i dag er et 
multietnisk eller multinationalt samfund? 

(Kort bemærkning). 
Poul Qvist Jørgensen (S): 
Der er givet svar. Og hvis alle, der vil deltage i 
debatten, havde været her fra start af, så havde 
man måske ikke behøvet at stille det spørgsmål. 

»Danmark er ikke« -  og jeg citerer ordret fra 
min ordfører tale -  »på vej til at blive et mlùtiet- 
nisk samfund.« 
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Indenrigsministeren (Birte Weiss): 
Også ved debatten her i dag synes jeg, det er 
vigtigt, at man forholder sig meget konkret og 
realistisk til det, vi diskuterer her om det multi- 
etniske. 

Sagen er jo, at der findes nogle få områder i 
Danmark, hvor der er en stor dominans af 
udlændinge, og i disse små dele af samfundet er 
der det, som man godt kan kalde en multietnisk 
hverdag. Denne multietniske hverdag kan man 
finde i Gellerupparken i Århus, man kan finde 
den på Nørrebro i København, man kan finde 
den på Vesterbro i København, og vi kan også 
godt finde den nogle andre steder, men det 
betyder jo ikke, at landet som sådan i dag er 
multietnisk eller vil gå hen og blive det. 

Men der findes nogle små områder, hvor der 
er en meget broget befolkningssammensætning, 
og det var præcis det, der var baggrunden for, at 
jeg også i min tale gjorde opmærksom på, at det 
ghettoproblem kender vi også fra vores historie. 
Det var derfor, jeg nævnte nogle af de grupper, 
der tidligere er kommet hertil, og hvor vi havde 
præcis den samme debat om ghettoer: på Lol- 
land, i Christiansfeld i Sønderjylland, Fredericia, 
og sådan kunne jeg blive ved. Derfor er der jo 
ingen grund til at falde i svime over det. Det er 
ikke noget nyt. Det har vi prøvet så mange gan- 
ge før, og dér var min væsentlige pointe, at 
danskheden klarede sig endda. Det var ikke 
nogen trussel imod danskheden. Det var en 
udfordring, bevares, og de lokalsamfund, der 
havde et stærkt element af udlændinge, blev 
også en lille smule anderledes aktuelt set end så 
mange andre. 

Men tag f.eks. til Lolland-Falster. Hvad er der 
tilbage, som man vil kalde udansk, af den meget 
store invasion, der skete af f.eks. roepigerne fra 
Polen til Lolland-Falster? Ja, der er det tilbage, 
at hvis man går rundt på en kirkegård dernede, 
så er der lidt flere gravsten, hvor der står Vladi- 
mir og Vanda, end man finder andre steder i 
landet. Men det ødelagde da ikke danskheden 
på Lolland-Falster. 

Derfor synes jeg, at det, der er det helt store 
problem i denne debat for forespørgerne, er, at 
man har en så ringe tillid til alle de kvaliteter, 
som den danske kultur og det, som jeg vil kalde 
danskheden også i denne forbindelse, bygger 
på. 

Har man virkelig så lidt tiltro til alle de 
grundlæggende værdier, der ligger i vores vel- 
færdssamfund? Har man så lidt tillid til, at vi er 
i stand til at stå værn om vores religion f.eks.? 

Har man så lidt tillid til, at vi er et samfund, der 
bygger på et grundlæggende positivt syn også 
på begrebet anderledeshed, sådan at vi ikke 
peger fingre ad det eller råber efter dem, der er 
anderledes? Har man slet ikke taget til sig, at 
netop den respekt for mangfoldigheden er det, 
der gør Danmark til et land, som masser af 
mennesker rundt omkring i verden ser hen til 
med glæde, når man bedømmer f.eks. respekten 
for menneskerettigheder, hvor Danmark, netop 
fordi vi er skruet sammen, som vi er, også har 
kunnet være med til kampen generelt for men- 
neskerettigheder andre steder i verden? 

Jeg synes, det er sørgeligt, eller det må være 
sørgeligt at være et parti, som har så lidt tiltro til 
de værdier, som hele vores samfund nu engang 
er bygget op på, men det er vel egentlig det, som 
er baggrunden for, at man har en debat som den 
her i dag. 

(Kort bemærkning). 
Jacob Haugaard (UP): 
Jeg synes, noget af diskussionen her er lidt for- 
fejlet, for Danmark er jo multietnisk, og det har 
det været i herrens mange år. 

Hvis vi ser på vores tv, så versionerer vi da 
ikke vores udsendelser, og vi siger da ikke 
»Hände hoch«, som John Wayne gør i Tyskland. 
Og vores største idoler er da Ray Charles, Jimi 
Hendrix og Michael Jackson. Vores største 
inspirationskilder er da multietniske samfund. 
Så jeg synes da, det er et helt forkert udgangs- 
punkt at sige, at Danmark ikke skal være multi- 
etnisk. Det er vi da. 

Jeg synes da nærmere, at noget af debatten 
afslører, at vi simpelt hen ikke regner dansk- 
heden for særlig meget. Vi har før i historien 
sagtens kunnet mestre at integrere alle mulige 
mærkelige forhold. 

(Kort bemærkning). 
Kristian Thulesen Dahl (DF): 
Jeg synes, det er meget interessant at få afklaret 
her ved debattens begyndelse, hvorvidt Social- 
demokratiet mener, at Danmark er et multiet- 
nisk eller multinationalt samfund eller ej. Og jeg 
må egentlig tage indenrigsministerens meget 
lange svar på mit spørgsmål heroppe som 
udtryk for, at jeg ramte et ømt punkt hos Social- 
demokratiet. 

Nu kaldte indenrigsministeren jo det her med 
det multietniske samfund, som indenrigsmini- 
steren finder i dele af Danmark, en udfordring. 
Må jeg minde om, at i det indlæg, indenrigs- 
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ministeren havde i Søndagsavisen i uge 9, kald- 
te indenrigsministeren det ikke en udfordring. 
Da kaldte indenrigsministeren det for en beri- 
gelse. Indenrigsministeren. skrev: 

»En bred accept af det multinationale sam- 
fund som en berigelse tager tid.« 

Derfor må jeg spørge den socialdemokratiske 
ordfører, hr. Poul Qvist Jørgensen: Finder Soci- 
aldemokratiet, at et multinationalt samfund er 
en berigelse eller et gode? For det må jo så bety- 
de, at det er noget Socialdemokratiet mener man 
skal fremme i Danmark, og hvis vi ikke har det, 
så skal vi have det. 

Det synes jeg da er væsentligt at få afklaret, 
for det viser jo også lidt om, hvor langt Dansk 
Folkeparti og Socialdemokratiet står fra hinan- 
den i den her debat. 

Formanden: 
Så er det fru Birthe Rønn Hornbech som ordfø- 
rer. Undskyld, fru Pia Kjærsgaard vil have en 
kort bemærkning. Vi er lidt mere liberale i dag, 
end vi plejer at være. 

(Kort bemærkning). 
Pia Kjærsgaard (DF): 
Hvad er det dog for en ansvarsforflygtigelse, 
som indenrigsministeren kommer med? Det er 
jo sådan, at jeg har stået på denne talerstol år 
efter år efter år og talt om det her. 

Det, man så kan sige midt i al elendigheden 
og ulykkeligheden, er, at der faktisk også er 
andre, der er begyndt at tage fat på problemet. 

F.eks. er der befolkningsfremskrivninger fra 
Statistisk Institut på Københavns Universitet, 
der siger, at om 50 år vil 20 pet. af alle nyfødte 
være børn af udlændinge. Danmarks Statistik 
siger, at om 25 år vil antallet af udlændinge i 
Danmark være mellem 500.000 og 600.000. For- 
skere siger, at folkeskolen bliver multietnisk, 
hvis udviklingen fortsætter, og det er i al beske- 
denhed det, som Dansk Folkeparti har forsøgt 
eller forsøger at sætte fokus på med denne her 
debat. 

Når ministerens partifælle i Københavns Bor- 
gerrepræsentation, Hamid El Mousti, kan skri- 
ve, at arbejdsløsheden blandt indvandrere og 
flygtninge er på 47,3 pct. og den blandt de hvide 
er på 10,2 pet., så mener jeg, at vi er på vej imod 
et multietnisk samfund. Og det må både stats- 
ministeren og indenrigsministeren og i øvrigt 
også Socialdemokratiets ordfører forholde sig til 
uden at forsøge at afspore debatten. , .. 홢 

Birthe Rønn Hombech (V): 
I Venstre betragter vi ikke: Danmark som et 
multietnisk eller multikulturelt samfund, og vi 
mener heller ikke, at Danmark skal være det. 

Vi er alle sammen kommet udefra engang. 
Overalt i det danske landskab møder vi typiske 
danske stendysser, landsbykirker og herregår- 
de. Alt fik vi udefra. Alt blev det omformet til en 
del af vor danske bevidsthed. Om det så er 
vores frihedsidealer og liberale ideer, så fik vi 
dem udefra. 

Kulturel udveksling og idéudveksling er vig- 
tig, ikke mindst for et lille land som Danmark 
uden råstoffer. Her spiller også det internatio- 
nale handelssamkvem en stor rolle. Danmark er 
altså, som vi kender det i dag, resultatet af årtu- 
sinders påvirkning udefra. Indvandrerne er 
også en væsentlig del af vores kultur og stats- 
borgerskabet kun et par hundrede år gammelt. 

Med demokratiets indførelse i 1849 blev fri- 
hedsrettighederne grundlovsfæstet. Disse fri- 
hedsrettigheder gælder for enhver, der sætter 
foden på Danmarks jord. Frihedsrettighederne i 
Danmark gælder hverken i kraft af, at man til- 
hører en bestemt gruppe eller har hjemsted et 
bestemt sted. Frihedsrettighederne er en umis- 
telig ret for den enkelte, men det er vigtigt at 
gøre sig klart, at frihedsrettighederne altså net- 
op er knyttet til den enkelte, og at et tilhørsfor- 
hold til en bestemt gruppe ikke giver særlige 
rettigheder. 

Venstre er om nogen partiet, der står vagt om 
frihedsrettighederne. Vi er om nogen partiet, 
der går ind for friest mulig bevægelighed over 
grænserne. Vi er i Venstre af den opfattelse, at 
udlændinge også i dag har noget at tilføre det 
danske samfund og den danske kultur, men det 
forudsætter naturligvis netop, at de, der i korte- 
re eller længere tid tager ophold i Danmark, 
netop ønsker at tilføre det danske fællesskab 
noget positivt og ikke blot forlanger at være sig 
selv og stå uden for det danske fællesskab. 

Kun hvis de udlændinge, der kommer til 
Danmark, selv ønsker at stå uden for, og kun 
hvis det danske fællesskab holder vore udlæn- 
dinge uden for fællesskabet, vil der opstå et 
multietnisk eller multikulturelt samfund. 

Mange, der opholder sig i Danmark, er flygtet 
fra lande, der knægter frihedsrettighederne. 
Netop disse grupper må forstå, at de i Danmark 
lever i et land, hvor frihedsrettighederne ikke er 
knyttet til bestemte grupper, men til det enkelte I 
menneske. 
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Det er for Venstre i virkeligheden grundlæg- 
gende forkert, når man hele tiden i denne debat 
taler om etniske grupper i Danmark. Danmark 
består af enkelte mennesker, der i arbejde og fri- 
tidsliv bliver medlemmer af en lang ræ&ke fæl- 
lesskaber på arbejdspladsen, i boligområderne, i 
foreningslivet osv. 

Udlændingene har selv ansvaret for at blive 
integreret i disse fællesskaber. Og vi politikere 
må stille krav til vore udlændinge og understøt- 
te dem i, at de integreres på en sådan måde, at 
de tilegner sig danske normer i det omfang, der 
kræves for at klare sig selv i vort velfærdssam- 
fund. 

En helt afgørende forudsætning for at kunne 
fungere i det danske samfund er, at man har 
lært det danske sprog. Vil man have del i de 
offentlige velfærdsydelser, må man også kunne 
værtsfolkets modersmål. 

Men det betyder naturligvis, at kommunerne 
må stille den nødvendige undervisning til 
rådighed. Det sker beklageligvis ikke altid. 
Undervisningen for udlændinge er ganske 
enkelt for dårlig i flere kommuner. Alt for man- 
ge ressourcer går til spilde, fordi der ikke er til- 
strækkelig med relevante undervisningstilbud. 
Fra Venstre skal der lyde en stærk opfordring til 
kommunerne om at stille de fornødne ressour- 
cer til rådighed for en relevant danskundervis- 
ning. Vi vil så til gengæld kompensere for dette 
ved at fritage kommunerne for pligten til 
modersmålsundervisning. 

Vi har i Danmark og i debatten i alt for lang 
tid været for bange for at stille krav til de 
udlændinge, der vil bo i Danmark. Flere og flere 
udlændinge har i den senere tid selv taget bla- 
det fra munden og udtrykt utilfredshed med, at 
der ikke stilles krav til dem, og at de tværtimod 
pakkes ind i vat og nedværdigende umyndig- 
gørelse. En iraner udtalte forleden dag, at de 
bliver forkælet for meget. 

Det er en fuldstændig misforståelse at give 
udlændinge særbehandling og opfatte dem som 
grupper, der omgående skal klientgøres. 
Udlændinge, der er flygtet fra forfølgelse, må og 
skal acceptere, at de i Danmark møder andre 
grupper, der i deres fædreland var deres fjen- 
der. Vi hverken kan eller skal acceptere i Dan- 
mark, at fjendskabet og krigen fortsætter her. 

Mange er flygtet fra undertrykkelse og knæg- 
telse af ytringsfriheden. Disse grupper må for- 
stå, at de er kommet til et land med meget 
udstrakt ytringsfrihed, til et land, hvor debat- 
formen ofte er meget direkte. Det nytter ikke, at 

man råber racisme og diskrimination, hver gang 
en dansker bruger de samme udtryk eller 
skældsord over for udlændinge, som de anven- 
der over for danskere. Tager man sig af det, er 
man med til at marginalisere sig selv og sætte 
sig uden for fællesskabet. 

Det er misforstået godhed, når nogle danske- 
re hele tiden mener, at udlændinge skal have 
særbehandling, og det er at sætte danskere op 
mod udlændinge at mene, at konflikter mellem 
danskere og udlændinge med djævlens vold og 
magt skal løses ved politianmeldelse af dan- 
skerne. Ethvert tilløb til diskrimination skal 
naturligvis stoppes, men det er ikke diskrimina- 
tion, at man behandler udlændinge som dan- 
skere. 

Det er et stigende problem, at så mange for- 
søger at få adgangsbillet til Danmark gennem 
asylsystemet eller gennem familiesammenfø- 
ringsreglerne. Skal vi opretholde vores vel- 
færdssamfund med overskud til andre, må vi 
nødvendigvis fortsat sætte grænser for tilstrøm- 
ningen af udlændinge til Danmark. 

Der er noget helt paradoksalt i, at vi på den 
ene side har indvandrerstop, så dygtige menne- 
sker, der kan forsørge sig selv, ikke kan komme 
til Danmark, mens personer, der bare ved 
arrangerede ægteskaber gifter sig med en i Dan- 
mark boende udlænding, kan få opholdstilla- 
delse. 

Vi mener i Venstre, at vi i flygtningepolitik- 
ken skal skærpe den humanitære profil, der 
muliggør, at vore ressourcer udnyttes langt 
mere effektivt. De, der udnytter vor gæstfrihed 
til at begå kriminalitet i vort land, skal i langt 
højere grad udvises. Flygtninge skal først og 
fremmest hjælpes på stedet, og det må være slut 
med omgåelse af indvandrerstoppet gennem 
arrangerede ægteskaber. De, der kommer til 
Danmark som flygtninge, skal have midlertidigt 
ly og hjælpes til at vende tilbage. 

Hvad med danskheden, er der mange, der 
spørger. Bliver vi ikke oversvømmet af islam, og 
ender vi ikke selv med at blive tvunget til at 
opgive vor kristne tro? Svaret er efter min 
mening, at det bestemmer vi selv. Men det kræ- 
ver naturligvis, at vi danskere kræver af os selv, 
at vi besinder os på vore egne rødder, på vor 
historie, på vor tro og vor kultur. Lefler vi dan- 
skere for de militante udlændingegrupper, som 
findes i vort land, så dør den frihed, som hele 
vor kultur bygger på. 

Vi skal ikke tillade, at man af religiøse grunde 
kan sætte sig ud over danske love. Også musli- 
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mer, der nyder godt af religionsfriheden i Dan- 
mark, må respektere, at Danmark er et kristent 
land, hvor den danske folkekirke har en særstil- 
ling. 

For Venstre er det afgørende, at fremmede 
religioner og kulturer mødes med respekt, men 
respekten må være gensidig. I Venstre lægger vi 
afstand til muslimske love, der fungerer som 
religiøs legitimation af hensynsløse undertryk- 
kere. Vi tager afstand fra en misforstået etnisk 
separatisme, der forherliger andres kultur på 
bekostning af den danske kultur. 

Venstre ønsker en debat og en politik, der 
respekterer den enkelte udlænding, frem for at 
betragte udlændingene som en række mindre- 
tal, man kan sætte etikette på. 

(Kort bemærkning). 
Henrik Svane (RV): 
Det glæder mig at høre, at Venstre stadig væk 
går ind for frihedsrettigheder. Det kommer ikke 
bag på mange i salen, tror jeg. 

Når fru Birthe Rønn Hornbech snakker om, at 
flygtninge og indvandrere skal tilpasse sig dan- 
ske normer for at kunne klare sig selv her i Dan- 
mark, bliver jeg nødt til at spørge: Hvilke nor- 
mer er det, vi taler om? Dit Danmark er ikke 
nødvendigvis mit Danmark. 

Der er stor forskel på, hvordan en enlig kvin- 
de i det vestjyske forholder sig til, hvad dansk 
normsæt er, og en fyr på Christianshavn, en 
sønderjyde, én fra Helsingør eller en grønlæn- 
der. Hvad er det for normer, vi taler om? Vores 
samfund har altid været et samfund, som er ble- 
vet påvirket udefra, og stadig væk kalder vi os 
danske. Hvad er det for normer? 

(Kort bemærkning). 
Anne Baastrup (SF): 
Det var jo en imponerende tale, som fru Birthe 
Rønn Hornbech her holdt om frihed, og jeg ved 
ikke hvad. Men har fru Birthe Rønn Hornbech 
aldrig nogen sinde overvejet, hvad årsagen er 
til, at indvandrere og flygtninge ikke kan få 
arbejde? 

Har fru Birthe Rønn Hornbech ikke sat sig ind 
i de statistikker og de undersøgelser, der viser, 
at når to lige kvalificerede med høj uddannelse 
søger et arbejde, er det 100 pet. sikkert, at det er 
de etniske danskere, oprindelige danskere, der 
får arbejdet, og aldrig den, der har en anden 
oprindelse? Hvilket frit valg har det pågælden- 
de menneske i den situation? 

(Kort bemærkning). 
Poul Qvist Jørgensen (S): 
På langt de fleste punkter kan jeg sagtens følge 
fru Birthe Rønn Hornbech, men på de afgørende 
punkter begynder kæden så at hoppe af. 

Altså, er fru Rønn Hornbech ikke opmærk- 
som på, at der faktisk er indført nogle af 
de krav, som Venstre fremfører her, og som 
de også fremførte i torsdags? Er man ikke 
opmærksom på, at der er gjort gode forsøg på at 
undgå platsituationerne? Er fru Rønn Hornbech 
ikke opmærksom på, hvad jeg sagde om forhol- 
det mellem reel humanisme og pladderhuma- 
nisme? 

Men jeg må indrømme, at sådan som jeg hør- 
te fru Rønn Hornbechs krav nu, og som jeg også 
hørte dem i torsdags, så er der meget lidt udsigt 
til, at vi vil kunne følge Venstre hele vejen. Jeg 
må også indrømme, at meget tyder på, at skulle 
vi gøre forsøget på at følge med længere ad 
vejen, så vil kravene bare blive det strammere 
fra Venstres side. 

(Kort bemærkning). 
Birthe Rønn Hombech (V): 
Hr. Svane spurgte, hvilke normer udlændinge 
skal tilegne sig i Danmark. Ja, jeg har jo hørt fra 
tidligere medarbejdere i Dansk Flygtningehjælp 
for eksempel, at masser af de flygtninge, vi får, 
slet ikke kan betjene moderne teknologi. Dansk 
er naturligvis det vigtigste og så i øvrigt at kun- 
ne føre en hverdag, hvor man kan passe sit 
arbejde. Der er jo en lang række praktiske ting, 
som man ikke kender hjemmefra; hele måden at 
omgås hinanden på. 

Til fru Anne Baastrup må jeg sige, at jeg synes 
egentlig, det er beklageligt, at man altid fokuse- 
rer på det negative, arbejdsløsheden. Jeg synes, 
det er stærkt beklageligt i de tilfælde, hvor man 
vitterlig kan dokumentere, at man bevidst har 
fravalgt en udlænding, der var lige så kvalifice- 
ret til en lejlighed eller et arbejde. Det synes jeg 
er meget beklageligt. Men jeg tror i virkelighe- 
den, at vi ved at blive ved med at fokusere på 
det negative gør tingene endnu mere negative i 
stedet for at fokusere på alle de udlændinge, der 
har vist, at de godt kan selv. 

Til hr. Qvist Jørgensen, der siger, at vi nok 
ikke kan blive enige: nej, det kan vi ikke. Ven- 
stre og Socialdemokratiet har to helt forskellige 
grundholdninger til både udlændingepolitik og 
til, hvordan samfundet i øvrigt skal være indret- 
tet. 
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(Kort bemærkning). 
Søren Søndergaard (EL): 
Måske lige på trods af den sidste svada vil jeg 
da godt kvittere for, at jeg synes, fru Birthe Rønn 
Hornbech sådan set holdt en meget afdæmpet 
tale og forholdt sig til nogle af de problemer, vi 
er uenige om løsningen af, men jeg synes fak- 
tisk, det var en rimelig afdæmpet tale. 

Men der er en ting, jeg ikke forstår, og det er 
når fru Birthe Rønn Hornbech snakker om 
behovet for at lægge meget vægt på det dér med 
dansk kultur, og at de må forstå, at man skal gå 
imod undertrykkelse og den slags ting. Altså, er 
det udtryk for dansk kultur, at man går imod 
kvindelige præster for eksempel? Jeg ved det 
ikke. Der er jo nogle danskere, der mener, at 
man ikke skal have kvindelige præster. Der er 
forhåbentlig et flertal, der mener, at man skal. 

Der er altså en kamp i den danske kultur, 
eller inden for det danske samfund, mellem en 
reaktionær holdning, kan man sige, og en frem- 
skridtsvenlig holdning. Og nøjagtig den samme 
kamp er der vel inden for indvandrermiljøer og 
blandt fremmede. 

Derfor handler det først og fremmest om i 
stedet for at stille det op som et spørgsmål om 
dansk kontra udenlandsk kultur at sige, man 
skal støtte progressive og fremadrettede hold- 
ninger i modsætning til reaktionære og tilbage- 
stående holdninger. 

(Kort bemærkning). 
Henrik Svane (RV): 
Ganske kort. Jeg synes, det er lidt for billigt, at 
fru Birthe Rønn Hornbech, når jeg spørger om, 
hvilke danske normer det er, man i Venstre ger- 
ne vil have, at flygtninge og indvandrere skal 
lære, så svarer, at de ikke er særlig gode til at 
betjene sig af den videreudviklede teknik. Jeg 
synes, det er for billigt fra det danske parti, som 
har talt om frihedsrettigheder. 

Jeg kender andre normer, som er meget dan- 
ske: at handle sort, at fifle med selvangivelsen 
og så videre. Er det sådan nogle normer, vi skal 
lære dem? 

(Kort bemærkning). 
Birthe Rønn Hornbech (V): 
Når jeg fremhæver danske kulturelle mindes- 
mærker, dansk historie og den kristne tro som 
eh del af den danske kultur og jeg i øvrigt ved 
andre lejligheder tordner mod lovovertrædere, 
så synes jeg ærlig talt, at spørgsmålet fra hr. 
Svane er lidt mærkværdigt. Det, jeg sagde, var, 

at udlændinge må tilegne sig de danske normer 
i et sådant omfang, at de kan klare sig selv. 

Jeg er lidt ked af, at hr. Søndergaard mente, 
jeg var afdæmpet. Det var bestemt ikke min 
mening. 

Det glæder mig selvfølgelig, at hr. Sønder- 
gaard er begyndt at interessere sig for den dan- 
ske folkekirke. Men det gælder jo for danskere 
som for udlændinge, at man må rette sig efter 
loven, og der blev altså åbnet adgang for kvin- 
delige præster i 1948. 

Det gælder for alle, at man må rette sig efter 
loven, og der er bestemt ting i det danske sam- 
fund, jeg ikke bryder mig om, og derfor vil jeg 
heller ikke tage ordet kultur i min mund, når det 
drejer sig om sort arbejde. 

Helge Adam Møller (KF): 
Det Konservative Folkeparti ønsker ikke, at 
Danmark skal udvikle sig til et multietnisk sam- 
fund. Vi ønsker, at det danske samfund også i 
fremtiden skal være præget af den historie, den 
kultur, den religion, det sprog og de traditioner, 
som generationer af danskere før os har været 
med til at skabe, forme og viderebringe. 

Vi ønsker, at indbyggerne i Danmark skal 
vedkende sig, at de og deres familie er en del af 
det danske samfund. Denne holdning betyder 
ikke, at vi skal være et lukket samfund, være os 
selv nok. Efter konservativ opfattelse skal vi sta- 
dig og i stigende omfang søge inspiration og 
fornyelse ved, at danskere i alle aldre i perioder 
søger udenlands for at arbejde eller uddanne 
sig, og vi skal glæde os over de udlændinge, 
som i kortere eller længere tid kommer til Dan- 
mark for at holde ferie, arbejde, forske eller på 
anden måde bringe inspiration og fornyelse til 
landet. 

Vi skal også tage ordentligt imod flygtninge, 
som kommer til Danmark -  rigtige og reelle 
flygtninge. Jeg er overbevist om, at det store 
flertal af den danske befolkning har den hold- 
ning, at Danmark skal hjælpe reelle flygtninge 
og mennesker, som er i akut nød på grund af 
krig. Men mennesker, som kommer for at opnå 
bedre sociale forhold, for at begå kriminalitet, 
eller som ikke er i akut fare, skal vi ikke bruge 
penge på. De penge kan hjælpe langt flere dér, 
hvor flygtningeproblemerne opstår. Vi skal ikke 
være tossegode i Danmark. 

De mennesker, som får fast ophold her i lan- 
detenten som flygtninge eller ved familiesam- 
menføring, skal vi stille klare og kontante krav 
til. De skal nemlig nu være en del af det danske 
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samfund, og derfor skal det være et krav, at de 
lærer vort sprog, tilpasser sig arbejdsmarkedet 
og sætter sig ind i vore kulturelle og demokrati- 
ske traditioner. Tilflytterne forventer det af os, 
og ville vi ikke selv anse det for et rimeligt krav, 
hvis vi skulle bo i et nyt land? Jo, selvfølgelig. 

Det må i dag konstateres, at årtiers velmenen- 
de forsøg på at integrere flygtninge og indvan- 
drere i det danske samfund i stort omfang er 
slået fejl. Store indvandrergrupper lever i dag i 
en slags selvvalgt isolation. De taler og forstår 
ikke dansk. De lever udelukkende efter de 
moral- og værdinormer, som de har bragt med 
sig fra hjemlandet. Kort sagt, de deltager ikke i 
det danske samfund. 

Ét er, at mange førstegenerationsindvandrere 
nu nærmest er tabt på gulvet. Der er ganske 
enkelt gået for lang tid, uden at der er stillet kla- 
re og præcise krav om integration. Langt mere 
bekymrende er, at mange anden- og tredjegene- 
rationsindvandrere møder op i den danske fol- 
keskole uden at kunne ét ord dansk. Det er nær- 
mest katastrofalt, og det vidner om en fejlslagen 
integrationspolitik, for uden danskkundskaber 
og uden kendskab til og forståelse for det dan- 
ske samfund er disse unge prisgivet på arbejds- 
markedet, og de er henvist til at leve af offentlig 
forsørgelse. 

Vi konservative vil ikke acceptere, at unge 
indvandrere i denne og næste generation tabes 
på gulvet. Derfor er det nødvendigt med 
nytænkning og med klare krav i integrations- 
politikken. 

Det danske samfund hverken kan eller skal 
acceptere, at store indvandrergrupper frivilligt 
isolerer sig. Derfor er det bydende nødvendigt, 
at den fremtidige politik bygger på en erkendel- 
se af, at både gulerod og stok er påkrævet. 

Der er ingen tvivl om, at integration starter i 
hjemmet, og så er vi ved problemets kerne, for i 
mange indvandrerhjem i Danmark er der ingen 
integration overhovedet. Vi ved, at mange ind- 
vandrerbørn, bl.a. tyrkiske, møder op den første 
skoledag uden at kunne tale dansk. 

En årsag til dette er de familie- og kultur- 
mønstre, som indvandrerne har medtaget fra 
hjemlandet. Et typisk mønster er jo, at kvinder- 
ne ingen tilknytning har til det danske arbejds- 
marked, og ofte har de kun i meget begrænset 
omfang været i berøring med det øvrige danske 
samfund. Flere kommuner har derfor forsøgt sig 
med særlige integrationsforanstaltninger over 
for indvandrerkvinderne. De fleste er blevet 
fiaskoer, ganske enkelt fordi kvinderne ikke får 
mandens tilladelse eller accept til at deltage. 

Den naturlige følge af dette er, at et stort antal 
indvandrerkvinder ikke forstår eller taler dansk. 
Derfor har de kun et særdeles begrænset, ja, ofte 
intet kendskab til det danske samfund og de 
traditioner og normer, som samfundet bygger 
påò Indvandrerkvindernes opgave er jo traditio- 
nelt at opdrage børnene, og som en konsekvens 
af kvindernes manglende integration holdes 
børnene hjemme. Næsten ingen indvandrerbørn 
kommer i vuggestue eller dagpleje, og kun få 
kommer i børnehave. Første gang børnene rigtig 
konfronteres med det danske samfund og det 
danske sprog er på deres første skoledag, og så 
er det jo ikke underligt, at de intet forstår af, 
hvad der bliver sagt. 

Derfor er det en klar konservativ målsætning, 
at familierne motiveres til, at de selv og deres 
børn tager del i det omliggende samfund. Det 
sker bedst ved en positiv motivation, men er det 
ikke nok, skal der også være mulighed for øko- 
nomisk at ramme de familier, som ikke vil del- 
tage i integrations- og aktiveringsprojekter. Det 
kan f.eks. ske ved, at kontanthjælp og andre 
sociale ydelser fratages familier, som ikke 
møder op og deltager i disse aktiviteter. 

Men uanset at rigtig motivation og klare krav 
på længere sigt kan være med til at afhjælpe 
problemet, står vi i dag med en akut opgave. 
Hvad gør vi med alle de fremmedsprogede 
børn, som nu og i de kommende år står foran 
deres første skoledag, og som ikke kan tale 
dansk? 

Vores løsning er, at der må oprettes særlige 
modtageklasser for alle disse børn et eller to år 
før den egentlige skolestart, og at der skal være 
mødepligt. Formålet med sådanne modtage- 
klasser er at sikre indvandrerbørnene tilstræk- 
kelige danskkundskaber, så de i første klasse 
kan deltage side om side med de danske børn 
uden brug af tolke. 

Millionerne til disse ganske mange modtage- 
klasser kan bl.a. skaffes ved at fjerne moders- 
målsundervisningen. Det er ikke samfundets 
opgave at sørge for, at fremmedsprogede børn 
undervises i serbisk, arabisk, spansk, hindu, 
eller hvad der måtte være deres hjemlands 
sprog. Dette er forældrenes ansvar. I den danske 
folkeskole skal de lære at tale og skrive dansk, 
således at de bedst muligt kan begå sig i det 
danske samfund til gavn for dem selv og til 
gavn for Danmark. 

Så ønsker vi at give kommunerne ret til at 
fordele de fremmedsprogede elever på skolerne, 
således at der højst er 25 pet. fremmedsprogede 
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elever i en klasse. Det vil betyde, at der normalt 
ikke vil være mere end 4 eller 5 fremmedspro- 
gede børn pr. klasse. Men allerede i dag er der 
masser af skoler, hvor andelen af fremmedspro- 
gede børn langt overstiger de 25 pet., ja, i nogle 
skoler er der næsten ingen dansksprogede børn 
tilbage. 

Samtidig er det sådan i enkelte kommuner, at 
den samlede andel af fremmedsprogede elever 
udgør betydeligt over 25 pet., og i sådanne 
kommuner er det selvfølgelig umuligt at hånd- 
hæve denne regel. Er dette tilfældet, skal det 
være lovligt for kommunen at samle de frem- 
medsprogede elever på én eller flere skoler. En 
fordel ved at samle alle fremmedsprogede ele- 
ver på én eller flere skoler er, at ekspertisen 
vedrørende undervisning af fremmedsprogede 
børn kan samles. Når vi erkender problemet, må 
vi også være villige til at gennemføre de nød- 
vendige løsninger. 

Så er der boligområdet. På boligområdet har 
mange års utilstrækkelig politik ført til store 
koncentrationer af udlændinge i de almennytti- 
ge boligafdelinger. Vi konservative mener, at 
kommunerne skal have ret til at sprede indvan- 
drerne boligmæssigt. Kommunerne skal med 
loven i hånd kunne nægte en indvandrerfamilie 
adgang til en lejlighed i en boligblok, hvis der i 
forvejen bor et stort antal udlændinge i det 
område. 

Regeringen har med sine byudvalgsrapporter 
søgt at pege på mulige løsningsmodeller, men 
det er og bliver kun lappeløsninger. Ghettopro- 
blemerne afhjælpes ikke ved, at kommunerne 
ansætter indvandrerkonsulenter, planter flere 
træer eller ansætter socialpædagoger, der skal 
snakke med beboerne og føre de forskellige 
minoritetsgrupper sammen. På kort sigt kan 
ghettoproblemerne kun løses ved, at kommu- 
nerne får en lovmæssig hjemmel til at foretage 
en spredning af de i kommunen bosiddende 
udlændinge. 

Lad mig derfor til slut på vegne af Det Kon- 
servative Folkeparti og Venstre fremsætte føl- 
gende: 

Forslag om motiveret dagsorden 

»Idet Folketinget konstaterer, at Danmark ikke 
bør udvikle sig til et multietnisk samfund, 
pålægger Folketinget regeringen at arbejde for, 
-  at der stilles klare krav til udlændinge, som 

får fast ophold i Danmark. Krav om at lære 

vort sprog, tilpasse sig vort arbejdsmarked og 
sætte sig ind i vore kulturelle og demokrati- 
ske traditioner, 

-  at danskundervisningen styrkes både for 
børn og forældre, 

-  at flygtninge alene skal tildeles midlertidig 
opholdstilladelse inden for de første 7 år og 
ikke som nu livsvarigt ophold allerede efter 3 
år, 

-  at indvandrernes retskrav på familiesammen- 
føring afskaffes, og 

-  at kravene for at opnå dansk statsborgerskab 
strammes. 
Tinget går herefter over til næste sag på dags- 

ordenen.« 
(Dagsordensforslag nr. D 87). 

Anden næstfonnand (Henning Grove): 
Der er nu fremsat følgende forslag om motiveret 
dagsorden: (Se ovenfor). Dette forslag vil nu 
indgå i de videre forhandlinger. 

(Kort bemærkning). 
Anne Baastrup (SF): 
Nu har vi jo tidligere diskuteret Det Konservati- 
ve Folkepartis forslag om forflyttelse af børn i 
de forskellige skoler, og det var faktisk mit ind- 
tryk, at Det Konservative Folkeparti havde 
droppet det forslag, fordi De Konservative, da 
vi sidst havde debatten, ikke kunne svare på 
dette spørgsmål: Hvordan vil Det Konservative 
Folkeparti sikre, at de danske børn bliver flyttet 
rundt? 

Dengang var det kun udlændinge, der skulle 
flyttes rundt, og så måtte De Konservative 
erkende, at hvis man skal flytte udlændinge 
rundt, må der også flyttes nogle danske børn 
rundt, og det kunne rent teknisk ikke lade sig 
gøre, fordi De Konservative ikke ville flytte 
danske børn rundt. Jeg kan forstå, at De Konser- 
vative holder fast i denne politik. Har Det Kon- 
servative Folkeparti fundet løsningen? 

Og jeg vil også godt høre: Nu har man så i 
dette dagsordensforslag lagt op til, at indvan- 
drere ikke må få familiesammenføring. Hvad er 
en indvandrer? Er jeg indvandrer, fordi min 
tipoldemor kom fra Sverige, eller hvad? Hvor 
går grænsen for, hvornår man er indvandrer? 

(Kort bemærkning). 
Henrik Svane (RV): 
Med det fremsatte dagsordensforslag landede 
vi, hvor vi slap i torsdags, og jeg kan ikke lade 
være med at gentage det, jeg også sagde i min 
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ordførertale den dag: at det må sitre i baghove- 
derne på nogle af de gamle liberale Venstrefolk 
og retsindige konservative, når de nu hører, 
hvordan man tager fat. 

I indledningen til hr. Helge Adam Møllers 
tale blev der sagt noget i retning af: generatio- 
nerne af danskere før os. Det lyder så flot. Til 
den række af generationer hører franske hugue- 
notter, russiske jøder, polske roearbejdere og 
kartoffeltyskerne i Jylland. Gav de ikke Dan- 
mark et godt samfund? Nu vil man med et af 
forslagene i denne dagsorden tage fat og sige: 
højst 7 år. 

Vil vi overhovedet benytte os af, at de kom- 
mer til os med deres viden, deres ønsker, deres 
tro på en fremtid osv.? Man afskærer sig plud- 
selig fra alle de muligheder. 

Og så ganske kort til sidst: Når vi hører tale 
om afskaffelse af modersmålsundervisningen, 
kunne jeg godt forestille mig, hvordan det ville 
være for mig selv at komme til Vietnam og skul- 
le lære mine børn vietnamesisk, hvis jeg ikke 
først lærte dem at tale dansk. 

(Kort bemærkning). 
Poul Qvist Jørgensen (S): 
Jeg har også et spørgsmål til hr. Helge Adam 
Møller, idet jeg forventer, at vi får svar på det 
med skoleflytningsproblematikken. 

Jeg kunne godt tænke mig at få at vide, om vi 
nu kan gå ud fra, at De Konservative vil være 
parate til at gå ind for, at kommunalbestyrelser- 
ne i et videre omfang end hidtil kan få lejlighed 
til at gå ind i placering i og visitering til boliger 
uden for det almennyttige byggeri, for det er vel 
på den måde, at det lykkes. 

Og når jeg nu er her, skal jeg meddele, at det 
dagsordensforslag, som netop er fremsat, er af 
en sådan karakter, at vi fra Socialdemokratiets 
side må stemme imod. 

(Kort bemærkning). 
Mimi Jakobsen (CD): 
Jeg havde desværre ikke glæden af at deltage i 
debatten om udlændingeloven i torsdags, men 
det lader til, at alle andre af de involverede har 
været her. Til gengæld kan jeg konstatere, at jeg 
deltog i den samme debat for både 5, 6 og 7 år 
siden, og selv en ikke særlig opmærksom læser 
kan såmænd godt dér finde ud af, hvad jeg 
mener, og det siger jeg tak for. 

Jeg har et spørgsmål til hr. Helge Adam Møl- 
ler: Hvis jeg nu siger til hr. Helge Adam Møller, 
at danske børn skal lære det danske sprog godt 

og kende den danske kultur til glæde for dem 
selv og for deres evne til at begå sig i fremtiden, 
uanset om deres fremtidige arbejdsplads og 
levested nu bliver Toulouse eller Tølløse eller 
for den sags skyld Vietnam, så tror jeg, hr. Helge 
Adam Møller vil give mig ret i, at det er et vig- 
tigt fundament at kende sine rødder og sit sprog 
og vide, hvor man kommer fra -  uden at det 
skal overdrives til nationalisme, og det synes jeg 
nok det strejfer lidt en gang imellem her -  og at 
det er vigtigt for at kunne møde det nye, for at 
kunne klare sig og for at kunne forstå andre. Det 
tror jeg faktisk hr. Helge Adam Møller er enig i, 
og så er det, jeg spørger: Hvori består forskellen, 
når det er den anden vej rundt? 

Det var bare et lille indlæg i debatten om 
modersmålsundervisningen. 

(Kort bemærkning). 
Helge Adam Møller (KF): 
Jeg kan ikke forstå, at ikke alle er fuldstændig, 
hundrede procent enige i, at det vigtigste, man 
overhovedet kan gøre, hvis man skal bo i et 
samfund i længere tid, måske resten af sit liv, 
selvfølgelig er at lære dette samfunds sprog, for 
det er jo fundamentet. Men jeg kan da godt for- 
stå, at enhver familie, uanset om det er en dansk 
eller en vietnamesisk familie, yderligere ønsker 
at give deres eget sprog og deres egne traditio- 
ner videre til deres børn, men det må da være 
forældrenes ansvar. 

Har fru Mimi Jakobsen nogen sinde hørt om 
en dansk familie, der i 7 eller 8 år bor i USA eller 
i Brasilien eller i Tyrkiet, og hvor det er den 
amerikanske, den brasilianske eller den tyrkiske 
stat, der betaler for, at de danske børn skal lære 
dansk i skolen? Nej, selvfølgelig ikke. Så tåbelig 
er man ikke. Man lærer dem det pågældende 
lands sprog, og så lader man det andet være 
forældrenes opgave, og forældrene er faktisk 
meget gode til at tage ansvaret for det. 

Fru Anne Baastrup spørger, hvordan man vil 
sørge for, at der maksimalt er 25 pet. fremmed- 
sprogede børn i en klasse, hvordan det skal 
arrangeres, og hvordan børnene skal fordeles, 
og om danske eller udenlandske børn eventuelt 
skal flyttes til en anden skole. 

Det er en mulighed, kommunerne har, og så 
kan kommunerne frit og selvstændigt gøre, som 
de vil. Det er ikke noget, Folketinget skal dikte- 
re. Vi skal bare give dem muligheden for det. 

Fru Anne Baastrup spørger også, hvornår 
man er indvandrer? 

Det er man, så længe man ikke er dansk stats- 
borger -  kort og godt. 
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Og hr. Henrik Svane spørger, om vi ikke har 
fået meget positivt fra huguenotter og polakker 
og hollændere, og hvem der ellers er kommet til 
Danmark. 

Jo, selvfølgelig, og det fremgik også af hele 
min ordførertale, men forudsætningen for, at 
man kan give noget positivt videre, er jo også, at 
man selv forsøger at sætte sig ind i det lands 
sprog, kultur, historie og traditioner, som man 
bor i. 

Jeg sagde ikke, at man skulle skifte tro. Hvis 
jeg skulle bo i et muslimsk land i 5,10 eller 15 år, 
ville jeg da heller ikke skifte min kristne tro ud, 
men jeg ville selvfølgelig sætte mig ind i den 
kultur, den religion og den tradition, som det 
fremmede land har, for bedre at kunne leve i 
landet og for bedre at kunne få en dialog med de 
mennesker, der bor i landet. Jeg ville ikke isolere 
mig og sige: Jeg er alene dansker. 

Det var det, der lå i min ordførertale, og det 
tror jeg i virkeligheden ikke vi er så uenige om. 

(Kort bemærkning). 
Henrik Svane (RV): 
Jeg brugte bevidst eksemplet med det vietname- 
siske sprog, for det er meget lettere for en dansk 
familie at flytte til Amerika og lære amerikansk, 
for vi kender jo det sprog så godt fra vores hver- 
dag. Og enhver, der arbejder med sproglig ind- 
læring, ved, at for at kunne skabe sig nogle 
begreber er det vigtigt at kende sit eget moders- 
mål. Det ved man også godt i Det Konservative 
Folkeparti, ellers skal jeg skaffe dokumentatio- 
nen for det, hvis man ønsker det. 

Men man får det indtryk, at De Konservative 
end ikke gider høre på det, vi andre siger, for vi, 
der er imod dagsordensforslagene, taler jo ikke 
for, at de fremmede ikke skal lære vores sprog. 
Selvfølgelig skal de lære vores sprog; det giver 
da sig selv, og det arbejder vi også for. 

Anne Baastrup (SF): 
Debatten indtil nu har været præget af, at højre 
side her i salen frygter at miste flæskestegen 
juleaften, men jeg tror ikke, at den risiko på 
nogen måde er på tale, blot fordi der kommer -  
hvor mange procent var det, ministeren nævnte: 
4-5 pet. fra andre samfund? 

Og det, som vi i stedet burde have brugt 
dagen i dag til, var jo at se, hvordan vi her i Fol- 
ketinget i fællesskab kunne komme frem til en 
dagsorden, som går ud på at udnytte disse res- 
sourcer. For i SF har vi den grundholdning, at 
mennesker er ressourcer, som det blot handler 

om at udnytte, og hvordan kan det være, at 
Danmark er et samfund, der ikke anerkender 
dette? Hvorfor kan vi ikke se på, hvad man gør i 
Canada, hvor man faktisk sætter sig et mål for 
indvandringen, og hvor man rent faktisk formår 
at bruge de mennesker, der flytter til Canada, 
som en ressource? 

Fru Birthe Rønn Hornbech var inde på den 
danskundervisning, der varetages af amterne, 
og på det ene punkt vil jeg give fru Birthe Rønn 
Hornbech ret: Det er en elendig undervisning. 
Men man kan i og for sig også spørge: Hvad er 
det for en prioritering, der ligger i lige præcis 
dette undervisningssystem? Hvad er årsagen til, 
at de lærere, der arbejder på Dansk Flygtninge- 
hjælps sprogkurser og andre kurser for etniske 
minoriteter, har den løseste ansættelse overho- 
vedet? Hvordan kan det være, at der ikke er 
forskning på det område? Hvordan kan det 
være, at hele dette område, hvor man bruger 
midler i en størrelsesorden, af xh mia. kr., ligger i 
ruiner? Er det ikke en prioritering fra det danske 
samfunds side? For vi fik jo for ganske få år 
siden en regel om, at man kun måtte stå på ven- 
teliste til danskundervisning i 3 måneder. 

Jeg vil indrømme, at Folketinget gennem de 
sidste ti år har gjort forskellige forsøg på at give 
mennesker fra etniske minoriteter mulighed for 
også at få en plads i det danske samfund, men 
desværre har det altid været halvhjertet, og det 
er nok på grund af den populistiske linje, nogle 
partier har i det spørgsmål: Det handler simpelt 
hen om frygten for at miste stemmer! 

Og i SF har vi ikke glemt, hvordan vores for- 
slag om ligebehandling af etniske minoriteter på 
arbejdsmarkedet blev afvist af både regeringen 
og Folketingets flertal, men vi har naturligvis 
heller ikke glemt, at samme regering året efter 
fremsatte et tilsvarende forslag og fik det vedta- 
get, ganske vist med et andet flertal i Folketin- 
get, men alligevel -  at få flyttet medlemmer af 
Folketinget i disse sager er en sejr, i hvert fald 
når det bliver til et flertal. 

Sagen er grundlæggende den -  og dér har vi 
problemet med højre side her i salen -  at man 
ikke vil anerkende, at adgangen til arbejdsmar- 
kedet for etniske minoriteter stort set er ikke- 
eksisterende. 

Erhvervsministeren -  det var, da fru Mimi 
Jakobsen var erhvervsminister -  gennemførte 
først en isbryderordning for akademikere gene- 
relt, og det var en tordnende succes. Og så hav- 
de man nogle penge tilbage, som man brugte på 
at gennemføre en tilsvarende isbryderordning 
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for etniske minoriteter med en videregående 
uddannelse, men det er en skandale, hvad der er 
kommet ud af dét. 

Hvordan kan det være, at når det er danske 
akademikere, der får en pose penge med, når de 
skal ud på arbejdsmarkedet, så går det godt, 
men når det drejer sig om etniske minoriteter, så 
går det ikke? 

Og hvis man ønsker et opdelt samfund med 
etniske minoritetsgrupper placeret i bestemte 
kommuner, og hvis man ønsker at fastholde en 
frygt for det ukendte, en frygt for at lære andre 
mennesker at kende, så skal man bare fortsætte 
med forespørgsler af denne art, og så skal man 
bare fortsætte med at holde disse mennesker 
uden for arbejdsmarkedet og drive hetz mod 
dem, sådan som »De Forenede Fremskridtspar- 
tier« jo i den grad ynder. 

Men tog man i stedet udgangspunkt i, hvad 
der er godt for det danske samfurid, så burde 
man se på flygtninges og indvandreres ressour- 
cer og se på, hvad de kan bidrage med i det 
danske samfund, og søge at udnytte disse res- 
sourcer og give disse mennesker en plads på 
arbejdsmarkedet og i samfundet. Så ville vi ikke 
se almennyttige boligkomplekser, hvor bestem- 
te etniske grupper søger sammen, for så ville de 
simpelt hen have råd til at finde sig en bolig i et 
andet område, og så ville de have en valgfrihed, 
som de ikke har i dag. 

Og »De Forenede Fremskridtspartier« kan 
fortsætte med deres hetz fremover, og mange 
såkaldte videnskabsfolk kan forudse ændringer 
i vores samfund i retning af, at bestemte områ- 
der vil blive domineret af bestemte etniske 
grupper, for denne påstand om udviklingen er 
formentlig nødvendig for disse partiers eksi- 
stens, men den fremmer ikke et godt liv for de 
mennesker, som af den ene eller den anden 
grund er landet her i Danmark, og den fremmer 
heller ikke et godt liv for os andre, som er født 
og opvokset her, og hvis forældre og forfædre 
har boet her altid, men grundlæggende bliver vi 
nødt til at åbne vores samfund, hvis vi vil have 
et humanistisk samfund, som vi alle kan være 
bekendt at bo i. 

Det er SF's mål, at mennesker fra andre etni- 
ske grupper skal have mulighed for at leve 
deres liv i overensstemmelse med deres kultur 
og religion. Men samtidig skal vi andre natur- 
ligvis også have vores råderum. 

Derfor har vi brug for en helt anden dags- 
orden såvel her i Folketinget som i samfundet, 
men det forudsætter, at Folketinget begynder at 

tale et andet sprog end det sprog, som vi nu kan 
høre, for vi har brug for, at alle mennesker, som 
her og nu bor i Danmark, får reelle muligheder 
for at skabe deres eget liv, selvfølgelig med 
respekt for, at vi andre også har ret til at leve 
vores liv, og det kan kun virkeliggøres ved, at 
Folketinget går forrest i formuleringen af en 
fremtidssikret dagsorden for udviklingen af 
vores fælles samfund, som også giver rum og 
eksistensberettigelse for mennesker af anden 
oprindelse end en dansk med aner tilbage til 
den anden side af dette århundrede. 

Men kampen om stemmerne på højre side i 
salen er for voldsom, og tidligere regeringspar- 
tier er nu også ved at melde sig under fanerne i 
en hetz mod alle med en anden oprindelse, men 
jeg har, så meget som jeg overhovedet kan, 
understreget, at hvis vi vil have et andet sam- 
fund, bliver vi altså nødt til at standse den hetz 
og lade være med at gå på den ubehagelige jagt 
efter stemmer, og det burde være en selvfølge 
for ansvarlige partier at sikre etniske minoriteter 
et ordentligt liv og at arbejde kraftigt imod den 
stigende racisme og argumentere imod denne 
nedvurdering af disse mennesker. Ellers har vi 
alle sammen på ét tidspunkt et problem, for så 
kan vi nemlig få et usikkert samfund, hvor der 
er mennesker, der føler sig udstødte og tilovers, 
og er det det samfund, højresiden i denne sal 
ønsker? 

(Kort bemærkning). 
Pia Kjærsgaard (DF): 
Fru Anne Baastrup er jo en af de politisk korrek- 
te, hvilket også tydeligt fremgik af fru Baastrups 
ordførertale, idet hun jo sagde, at man skulle 
tale et andet sprog og lade være med at kæmpe 
om stemmerne på dette område. 

Men kan fru Baastrup slet ikke forestille sig, 
at når man går på talerstolen for at tage et emne 
op og omtale et problem, så er det noget, man 
føler stærkt for, fordi man rent faktisk mener, at 
der er nogle ting, der skal ændres. Er det slet 
ikke inde i fru Baastrups politiske verden? Det 
burde det faktisk være, uanset om man er SF'er 
eller man er fra Dansk Folkeparti. 

Og så vil jeg godt forholde mig lidt til den 
såkaldte isbryderordning for etniske minorite- 
ter, som ganske rigtigt er blevet en fiasko: 

Hvad vil fru Baastrup? Påtvinge arbejdsgive- 
re med tilskud at ansætte akademiske udlæn- 
dinge eller hvad? Skal der nu være tvang? Er det 
ikke nok, at der er et tilskud på 11.000 kr. om 
måneden? Hvad vil fru Baastrup mere? Det må 
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da til enhver tid være arbejdsgivernes ret at 
ansætte og afskedige de medarbejdere, de vil. 
Hvad vil fru Baastrup? 

(Kort bemærkning). 
Poul Qvist Jørgensen (S): 
Når fru Pia Kjærsgaard spørger, om det ikke 
kan . . .  

Anden næstfonnand (Henning Grove): 
Jeg skal gøre opmærksom på, at spørgsmålet 
skal stilles til ordføreren. 

Poul Qvist Jørgensen (S): 
Så vil jeg spørge fru Anne Baastrup, om vi ikke 
kan få understreget, at fru Pia Kjærsgaard 
naturligvis mener det, hun siger, og at det er 
det, der forskrækker os. 

(Kort bemærkning). 
Anne Baastrup (SF): 
Forretningsordenen er ikke nem! 

Jeg vil citere efter hukommelsen, hvad fru Pia 
Kjærsgaard sagde, da hun i DR 1 blev spurgt: 
Ønsker fru Pia Kjærsgaard at drive hetz mod de 
fremmede? For da sagde fru Pia Kjærsgaard 
ifølge min hukommelse: Ja, jeg gør mit bedste. 
Og hvis dét ikke er et forsøg på at fiske stemmer 
netop ved at drive hetz mod de fremmede, så 
ved jeg ikke, hvad det er. 

Og med hensyn til spørgsmålet om isbryder- 
ordningen for indvandrere og flygtninge er en 
af grundene til, at arbejdsgiverne har svært ved 
at komme over den hurdle, det er at ansætte 
indvandrere og flygtninge, netop den hetz, som 
fru Pia Kjærsgaard driver. 

(Kort bemærkning). 
Pia Kjærsgaard (DF): 
Jeg skal bare sige til fru Anne Baastrup, at fru 
Anne Baastrup har en dårlig hukommelse. 

(Kort bemærkning). 
Anne Baastrup (SF): 
Så vil jeg spørge fru Pia Kjærsgaard: Hvordan 
husker fru Pia Kjærsgaard så den sætning i 
fjernsynet? 

(Kort bemærkning). 
Pia Kjærsgaard (DF): 
Jeg synes, fru Anne Baastrup nu benytter sig af 
platheder og urigtigheder, og jeg synes, at fru 
Anne Baastrup, som går så højt op i det her, 
burde få en korrekt udskrift og se, hvad der helt 
nøjagtigt blev sagt den dag. 

Henrik Svane (RV): 
Da jeg skrev ordførertalen, skrev jeg en indled- 
ning, som jeg har lyst til at læse op, selv om den 
egentlig ikke passer længere, og den lyder: 

»Dagens forespørgselsdebat kunne tyde på, at 
fokus er ved at flytte sig i indvandrer- og flygt- 
ningedebatten.« 

Jeg siger det alligevel, for jeg er optimist. 
Folketinget har tidligere beskæftiget sig 

meget med spørgsmålet om asylregler, familie- 
sammenføringsregler, udvisningsregler og alle 
de mange spørgsmål, der er forbundet med 
reguleringen af udenlandske statsborgeres 
adgang til landet. Derimod har Folketinget ikke 
beskæftiget sig så meget med sammenhængen 
mellem de etniske minoriteters tilstedeværelse i 
landet og deres betydning for samfundsudvik- 
lingen, og det er derfor, jeg synes, debatten i dag 
er spændende. 

Jeg forstår overskriften for dagens forespørg- 
selsdebat sådan, at Dansk Folkeparti ønsker at 
flytte fokus fra reglerne i udlændingeloven og 
over på en meget interessant debat om, hvor det 
danske samfund bevæger sig hen, og om de 
etniske minoriteter eventuelt er med til at præge 
denne udvikling. Den debat vil vi i Det Radikale 
Venstre meget gerne bidrage til, og vi har endda 
-  synes vi selv -  nogle meget interessante og 
konstruktive indfaldsvinkler til spørgsmålet. 

Jeg vil gerne med det samme slå fast, at vi 
ikke kan kalde Danmark for et multietnisk eller 
flerkulturelt eller -  som det også er sagt under 
debatten i dag -  multinationalt samfund. Om 
det nogen sinde bliver det, er jeg stærkt i tvivl 
om med det relativt lille antal etniske minorite- 
ter, som befinder sig i Danmark. Med den poli- 
tik, vi hidtil har ført over for dem, er risikoen for 
-  altså for dem, der mener, det er en risiko -  at 
det danske samfund udvikles til et multietnisk 
eller multikulturelt samfund ganske enkelt ikke 
til stede. 

Det afgørende for at kunne definere et sam- 
fund som multietnisk eller flerkulturelt er, at der 
finder flerkulturel tænkning, beslutning, organi- 
sation og handling sted i hele samfundet. Såle- 
des defineres kriterierne for, om et samfund kan 
kaldes flerkulturelt eller ej, i bogen »Det flerkul- 
turelle samfund«, som var et led i den kulturpo- 
litiske redegørelse, tidligere kulturminister Jytte 
Hilden fik udarbejdet for et par år siden. Det 
gælder lige fra vore demokratiske spilleregler til 
måden at planlægge og organisere samfundet 
på; det gælder samftmdets normer, og det gæl- 
der, når man ansætter medarbejdere eller gen- 
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nemfører aktiviteter inden for både den offent- 
lige og den private sektor. 

Et antal tyrkiske grønthandlere, pakistanske 
døgnkiosker eller kinesiske grillbarer er således 
ikke med til at gøre det danske samfund flerkul- 
turelt, og det er et vist antal indvandrerbørn i en 
børnehave eller en skoleklasse eller for den sags 
skyld antallet af udlændinge i Gjellerupparken i 
Århus heller ikke. Folk fra forskellige kulturer 
kan nemlig udmærket leve side om side, uden at 
det nødvendigvis fører til et flerkulturelt sam- 
fund. 

I virkelighedens verden er det et spørgsmål 
om, hvem der påvirker hvem mest, eller stillet 
op på en anden måde: Hvor stor indflydelse har 
de etniske minoriteter i det hele taget på det, der 
foregår i Danmark? De har eksempelvis ret til at 
stemme ved kommunalvalg, men hidtil er det 
ikke mange indvandrere eller personer med 
flygtningebaggnmd, der er blevet opstillet, for 
slet ikke at tale om valgt, til kommunalbestyrel- 
serne. Ved kommunalvalget i 1993 blev der, så 
vidt jeg husker, valgt 16 udlændinge til kommu- 
nalbestyrelserne, mens der vistnok ikke blev 
valgt nogen ind i amtsrådene. Hvis man ønsker 
at blive opstillet til Folketinget, skal man som 
bekendt være dansk statsborger, og det bliver 
helt interessant at se, hvad der sker ved næste 
folketingsvalg. 

Hvis vi ser på, hvordan det ser ud i centralad- 
ministrationen, i kommunerne. og i det private 
erhvervsliv, kan man heller ikke påstå, at de 
etniske minoriteter fylder ret meget blandt de 
ansatte og slet ikke, når vi taler om lederstillin- 
ger. Det er trods alt i nogle af disse kontorer, 
man sætter dagsordenen for samfundsudviklin- 
gen. Derimod kan der være noget om, at man 
visse steder -  og jeg understreger visse steder -  
ser de etniske minoriteter righoldigt repræsen- 
teret i gadebilledet, og her er der måske en 
pointe at gå videre med: Hvordan kan de etni- 
ske minoriteter, som vi møder i hverdagslivet, 
være med til at præge samfundsudviklingen på 
andre måder end ved at gå i børnehave eller 
skole eller bo i bestemte boligområder? Kan det 
overhovedet lade sig gøre at lukke op for de 
talenter og kvalifikationer, som vitterlig også 
findes blandt landets etniske minoriteter? Vi 
tror det faktisk i Det Radikale Venstre, og jeg 
tror, vi alle sammen -  også Dansk Folkeparti -  
kunne have glæde af det. 

Men det er ikke noget, der sker af sig selv. Det 
er noget, som vi, der sidder i magtfulde positio- 
ner i samfundet, må være med til at lukke døre- 

ne op for. Jeg er helt enig med dem, der siger, at 
de etniske minoriteter skal lære dansk og lære 
det danske samfunds spilleregler at kende og 
især lære at overholde reglerne; men jeg vil gå 
lidt videre og sige, at vi andre også skal være 
parat til at lære noget nyt. Lad os f.eks. se, om 
man på arbejdspladserne kunne få mere glæde 
af de etniske minoriteters kvalifikationer. Lad os 
se på, om også kulturlivet kunne få tilført vita- 
mintilskud fra nogle af de meget kompetente 
minoritetskunstnere, som i dag går rundt og har 
meget svært ved at få mulighed for at vise deres 
kunnen. 

Hvis vi kigger os rundt i vores dagligdag, 
vrimler det allerede med eksempler på importe- 
rede samfundsværdier eller ting, vi har taget til 
os og opfatter som noget, der helt er vores eget. 
Kartoflen stammer fra Sydamerika, juletræet fra 
Tyskland, og hvad med vores religion, kristen- 
dommen? Den er importeret fra Mellemøsten. 
Eller hvad med de arkitekter, som har opført 
mange af vore smukkeste gamle huse? Det 
vrimler med gode og glade eksempler, og at der 
er kommet flere indvandrere og flygtninge fra 
lande, der ligger længere borte fra Danmark end 
Tyskland, Holland og Frankrig, er jo blot et 
udtryk for, at verden er blevet mindre, og at 
Danmark er med i internationaliseringen. I Det 
Radikale Venstre vil vi godt bakke dem op, der 
vil give de etniske minoriteter mulighed for på 
en positiv måde at vise, hvad de kan. 

Så skal jeg afslutningsvis sige et klart nej fra 
Det Radikale Venstre til det dagsordensforslag, 
der er stillet af Venstre og De Konservative. 

Tom Behnke (FP): 
Hvis det stod til Fremskridtspartiet, skal Dan- 
mark, ikke være et multietnisk samfund. 

Der skal ikke være nogen tvivl om, at det er 
problematisk, at vi over hele verden har flygt- 
ninge, og det er mange millioner flygtninge, vi 
taler om. Der skal heller ikke være tvivl om, at 
Fremskridtspartiet bakker op om, at Danmark 
selvfølgelig skal løfte sin del af byrden og være 
med til at prøve at gøre livet lidt nemmere for 
flygtningene rundt om i verden. Men det er vig- 
tigt, når vi yder hjælp, at vi yder hjælpen i nær- 
områderne, for alene det vil betyde, at vi kan 
hjælpe langt flere flygtninge, end vi kan ved at 
tage dem til Danmark. Det er et sundt og et godt 
menneskesyn hos Fremskridtspartiet, når der 
tales om flygtninge. 

Hvad angår dem, der kommer til Danmark, 
er det vores opfattelse i Fremskridtspartiet, at 
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det er vigtigt, at de får en bedre og hurtigere 
sagsbehandling, at ktm reelle flygtninge tilbydes 
beskyttelse i Danmark, og at den beskyttelse 
netop skal være en beskyttelse og ikke en øje- 
blikkelig integrering. De skal ikke forgyldes og 
opnå den samme standard som alle andre i det 
danske samfund, de skal have en beskyttelse, 
som består i, at de kan få kost og logi i de lejre, 
hvor de starter med at være. 

Det er også vigtigt, at de kan få tiden til at gå 
og har noget sundt at beskæftige sig med, og 
derfor skal de også selv have lov til at stå for 
driften og vedligeholdelsen af disse centre eller 
lejre. Det er ligeledes vigtigt, at de modtager 
undervisning. Vi synes i Fremskridtspartiet, det 
er helt på sin plads, at flygtninge og andre 
udlændinge modtager undervisning; men det er 
vigtigt, at det, de lærer, er de færdigheder, som 
alt andet lige er nødvendige, når man som flygt- 
ning er vendt tilbage til sit oprindelige land. 

Det er også vigtigt at se nøje på de 240.000 
udlændinge i Danmark og afgøre, om det ikke 
snart var på tide, at de vendte hjem. Jeg kan se 
her i de notater, jeg har gjort til i dag, at da jeg 
forberedte min tale den 5. november 1996, var 
tallet 230.000, og vi hører i dag, at indenrigs- 
ministeren kan oplyse, at tallet nu er 240.000. 
Antallet er altså steget, siden jeg forberedte den- 
ne tale. 

Det er særlig vigtigt, at vi sætter fokus på de 
eksjugoslaver, som befinder sig her i landet. Der 
er fred og ro i deres hjemland, og de skal vende 
tilbage på nuværende tidspunkt. Alt andet vil 
være synd for både dem selv og for Danmark og 
også skade vores muligheder for at hjælpe nogle 
andre flygtninge, som ikke får tilstrækkelig 
hjælp i dag. 

Det er i øvrigt vores opfattelse i Fremskridts- 
partiet, at de flygtninge, som opnår asyl og får 
lov til at blive i Danmark, skal vedblive at være 
flygtninge, til de kan vende hjem eller har været 
så længe i Danmark, at de kan opnå dansk stats- 
borgerskab. Det er vores opfattelse, at alle flygt- 
ninge, der opholder sig i Danmark, skal hjem, 
når der er fred i hjemlandet. 

Så mener vi også helt klart, at udlændinge, 
som opholder sig i Danmark og begår grovere 
kriminalitet, selv har bedt om at få lov til at 
komme hjem igen. Så skal vi sige tak for denne 
gang, og så skal vi vise dem vejen hjem, og det 
skal vi ikke mindst gøre af hensyn til de frem- 
mede selv. Vi skal gøre det af hensyn til de 
udlændinge, som opholder sig i Danmark og 
godt kan finde ud af at opføre sig ordentligt, 

godt kan finde ud af at overholde dansk lovgiv- 
ning og godt kan finde ud af at være en del af 
det danske samfund. Ikke mindst af hensyn til 
dem er det vigtigt, at vi er meget konsekvente 
over for de udlændinge, der begår kriminalitet 
her i landet. 

Det er også vores opfattelse i Fremskridtspar- 
tiet, at den normale 7-års-grænse for, hvornår 
man i dag kan søge om dansk statsborgerskab, 
skal være på 12 år, så man gennem en længere 
periode bedre kan vurdere, om de pågældende 
udlændinge også oprigtigt ønsker at blive dan- 
ske statsborgere og er i stand til at begå sig i det 
danske samfund. Vi mener også, at indtil Frem- 
skridtspartiets politik om, at kriminelle udlæn- 
dinge skal udvises, bliver gennemført, må det i 
hvert fald være et krav, at de i det mindste ikke 
bliver præmieret med at få dansk statsborger- 
skab. Der må også stilles krav om, at de, der 
ønsker at få dansk statsborgerskab, skal være i 
stand til at klare sig selv økonomisk, og at de er i 
stand til at skrive og læse dansk på et tilfreds- 
stillende niveau. 

Vi har også den opfattelse, at de mange res- 
sourcer og de mange penge, der i dag bliver 
brugt på at give udlændinge modersmålsunder- 
visning og undervisning i deres hjemlandes kul- 
tur, langt bedre kunne være brugt til at give 
dem en mere seriøs og grundig danskundervis- 
ning, så de får større muligheder for at klare sig 
i det danske samfund. 

Vi har i Fremskridtspartiet fremsat forslag, 
som har været førstebehandlet, om, at man 
udvider Udlændingeudvalgets kommissorium, 
så det kan undersøge og fastlægge udviklingen i 
Danmark. Det vil give os et meget bedre billede 
af det tempo, hvormed Danmark er ved at 
udvikle sig til et multietnisk samfund. 

Det er væsentligt at tage fat på tingene, se lidt 
frem i tiden og ikke kun forholde sig til de aktu- 
elle problemer. Man skal ikke som regeringen 
kun tage sig af de kriminelle udlændinge, der 
handler med heroin på Vesterbro, når de gene- 
relle problemer er så åbenbare, at selv inden- 
rigsministeren ikke kan overse dem. 

Det er også væsentligt for os -  og det har 
Fremskridtspartiet stillet forslag om flere gange 
-  at der kommer folkeafstemninger om centrale 
punkter inden for udlændingeområdet; veldefi- 
nerede, velafgrænsede afstemningstemaer, hvor 
det kan lade sig gøre at stemme ja eller nej, og 
hvor resultatet vil være entydigt og klart. 

Så er det også vores opfattelse i Fremskridts- 
partiet, at kun danskere skal have lov til at del- 
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tage i de valg, der foretages i Danmark. Vi 
mener, det er urimeligt, at udlændinge efter blot 
3 års ophold i Danmark har mulighed for at 
stemme ved kommunalvalg og amtsrådsvalg. 
Det må være et privilegium, som kun kan gives 
til danske statsborgere. 

Med hensyn til spørgsmålet, om Danmark er 
et multietnisk samfund eller er ved at udvikle 
sig til det, er det vores opfattelse i Fremskridts- 
partiet, at Danmark er ved at udvikle sig til et 
multietnisk samfund, og det skyldes for så vidt, 
ikke så meget antallet af udlændinge i Danmark, 
selv om det kan være slemt nok. Vi har set, at 
familiesammenføringsantallet er steget fra 4.700 
i 1995 til 6.700 i 1996, altså 2.000 eller næsten 50 
pet. flere, og vi har også set, hvordan antallet af 
tildelinger af dansk statsborgerskab er steget og 
bliver ved med at stige. 

Antallet af udlændinge er såmænd slemt nok 
i sig selv, men jeg tror ikke, det er det, der er 
hovedproblemet. Jeg tror, problemet mere ligger 
i, at hele den offentlige sektor kappes om at til- 
passe sig de fremmedes krav i frygt for at blive 
kaldt racister. Det er ikke en kritik af den offent- 
lige sektor, for jeg tror såmænd, folk gør deres 
bedste; men det er ærgerligt, at hver gang der er 
nogle, der prøver at gøre et eller andet over for 
de fremmede i Danmark, bliver de udråbt som 
enten fremmedhadere eller racister, og det er 
klart, at der ikke er ret mange i den offentlige 
forvaltning; som har lyst til at blive udskreget 
som racist eller få kritik af sit arbejde. Derfor 
virker det, som om de kappes om at få lov til at 
komme de fremmedes krav i forkøbet. 

Men det, at man kræver noget af de fremme- 
de, er ikke det samme som at være fremmed- 
fjendsk eller racist. Det er noget helt naturligt, 
som er til gavn for både de fremmede og dan- 
skerne som helhed, ikke mindst af hensyn til 
danskernes forståelse for og accept af de frem- 
mede. Det væsentlige i denne, debat er netop 
forståelsen for og accepten af, at der er nogle, 
der har behov for at være i Danmark i eri kortere 
eller længere periode. 

Alene det, at der ikke bliver stillet krav til de 
fremmede, at de f.eks. ikke bliver udvist ved 
grov kriminalitet, er for Fremskridtspartiet at se 
klart årsagen til, at mange danskere efterhånden 
tager bladet fra munden og siger: Stop, nu må 
det være nok med den danske godhed! 

Danskerne vil gerne hjælpe -  det er der ingen 
tvivl om -  men ingen vil være til grin. Man kri- 
tisere ikke de fremmede generelt, men man kri- 
tiserer de politikere, der har vedtaget de eksiste- 
rende regler. 

Fremskridtspartiet tager afstand fra de krav, 
som muslimer i Danmark hele tiden rejser om 
positiv særbehandling overalt i samfundet. Dis- 
se krav går bl.a. ud på, at muslimerne på lære- 
anstalterne ønsker særlige bederum og fri på de 
muslimske helligdage, og der er også rejst krav 
om, at der skal serveres særlig mad på bl.a. ple- 
jehjem og børneinstitutioner. Hvis der bliver 
givet efter for de krav, kan vi være helt sikre på, 
at der vil komme flere krav, og slutresultatet bli- 
ver alt andet lige, at muslimerne til sidst har 
oprettet deres helt eget samfund inden for den 
danske stats rammer. Det er uacceptabelt, og 
derfor skal der ikke gives efter på ét eneste 
punkt. 

Da muslimerne kom til Danmark, vidste de, 
at de kom til et kristent samfund, og det må de 
respektere, ligesom de må indordne sig under 
danske normer og regler. De er velkomne til at 
dyrke deres egen tro, men det skal ikke ske i 
undervisningstiden på læreanstalterne, og på 
plejehjemmene skal der ikke tages særlige hen- 
syn. 

Vi kan lige så godt én gang for alle tage opgø- 
ret med de mange krav, der bliver stillet fra de 
fremmede. De skal afvises blankt. Hvis det ikke 
sker, er vi ude på en farlig glidebane mod et 
multietnisk samfund, og det vil Fremskridtspar- 
tiet ikke være med til. 

Alt dette fører mig frem til på vegne af Frem- 
skridtspartiet at fremsætte følgende: 

Forslag om motiveret dagsorden 

»Folketinget konstaterer, at Danmark er på vej 
mod et multietnisk samfund, hvis ikke, der gri- 
bes effektivt ind. Folketinget opfordrer derfor 
regeringen til inden 1. januar 1998 at fremsætte 
de nødvendige forslag til opstramning af love, 
bekendtgørelser og cirkulærer, således 
-  at herboende flygtninge vedbliver at være 

flygtninge, til de kan vende hjem eller opnå 
dansk statsborgerskab, 

-  at flygtninge udvises, så snart der er fred i 
hjemlandet, 

-  at Dansk Flygtningehjælp fratages deres 
vetoret, 

-  at offentligt betalt modersinålsundervisning 
stoppes, 

-  at kun statsborgere fra EU, Norge og Island 
med mere end 3 års lovligt ophold i Danmark 
har stemmeret ved kommunale valg, 

-  at grove kriminelle udlændinge udvises 홢 , 
straks efter afsoning, 



6054 Tirsdag den 22. april 1997 (F 5) 

-  at sagsbehandlingstiderne nedbringes, 
-  at enhver positiv særbehandling af udlændin- 

ge stoppes. 
Folketinget går herefter over til næste sag på 

dagsordenen.« 
(Dagsordensforslag nr. D 88). 

Anden næstformand (Henning Grove): 
Der er nu fremsat følgende forslag om motiveret 
dagsorden: (Se ovenfor). Også dette forslag ind- 
går herefter i forhandlingen. 

(Kort bemærkning). 
Anne Baastrup (SF): 
Jeg vil godt spørge hr. Tom Behnke, om han for- 
holder sig til virkeligheden, når Fremskridts- 
partiet fremlægger sin flygtningepolitik. Virke- 
ligheden med hensyn til verdens flygtninge er 
jo, at 95 pet. af flygtningene enten er flygtninge i 
deres eget land eller i nærområderne, så det er 
kun 5 pet., der kommer til de rige lande. Har hr. 
Tom Behnke spekuleret over de tal? 

(Kort bemærkning). 
Henrik Svane (RV): 
Vi hørte hr. Tom Behnke sige i sin ordførertale, 
at det ikke er antallet af fremmede i vores land, 
der er det afgørende. Nej, det er det nok ikke. 
Men hvor er det godt, at der var nogle, der blev 
tilbage gennem historiens løb. Navne som 
Schmeichel og Schade, hvis vi tænker lidt læn- 
gere tilbage, har haft en vis betydning for dansk 
kultur. Det er godt, der var nogle, der blev tilba- 
ge, og vi er mange i denne sal, der ikke skal ret 
mange generationer tilbage, før vi finder frem- 
medartede navne hos vores egne familieaner. 

Så bare lige en lille kommentar til spørgsmå- 
let om etnisk mad på plejehjem. Jeg hørte 
engang en grønlandsk pige fortælle om grøn- 
lændernes syn på danskerne. Hun kunne slet 
ikke forstå, at danskerne syntes, det var ulæk- 
kert -  som hun sagde -  når de fangede sælen, 
tog den op af det reneste vand, flænsede den på 
kysten og spiste leveren. Og så kom det skønne: 
Jeg kan ikke forstå, at de synes, det er ulækkert, 
disse mærkelige danskere, der spiser ristet 
grisehud! 

(Kort bemærkning). 
Tom Behnke (FP): 
Til fru Anne Baastrup: Det er sådan, at hoved- 
parten af de informationer, jeg har, og hoved- 
parten af det, jeg lægger til grund for den poli- 
tik, jeg selv og Fremskridtspartiet fører, stam- 

mer fra virkeligheden. Det er den virkelighed, 
jeg bevæger mig rundt i i Danmark, når jeg 
kommer uden for Christiansborgs mure. Det er 
ikke teorier, der er fremelsket bag et skrivebord, 
det er ting, der er taget fra den virkelighed, vi 
befinder os i i Danmark i dag. 

Søren Søndergaard (EL): 
I lørdags blev der her på Christiansborg afholdt 
en konference, hvor en deltager muntrede for- 
samlingen med følgende historie, som jeg vil 
genfortælle: 

Om morgenen på vej til konferencen var han 
-  sådan påstod han i hvert fald -  blevet stoppet 
på Københavns Hovedbanegård af en gruppe 
på 10 sorte afrikanere. De havde vist ham en 
seddel, på den seddel stod der »S-tog til 
Farum«, og så havde de bedt ham om -  det kun- 
ne de åbenbart uden hjælp af sedler -  at finde 
den rigtige perron, så de kunne komme til 
Farum. Nu var vores konferencedeltager, i hvert 
fald i sin egen indbildning, ikke helt tabt bag af 
en vogn, så han tænkte, at denne gruppe sorte 
afrikanere nok var på vej til Sandholmlejren for 
at søge asyl. »Og derfor ...« -  sådan sluttede 
han sit indlæg under forsamlingens højlydte 
jubel -  »... viste jeg dem ned på perronen med 
toget til Næstved. Ha!« 

Historien er tankevækkende; dels på grund af 
sit klare fremmedfjendske indhold -  det er der 
jo ikke tvivl om: En gruppe mennesker, som 
absolut intet har gjort, bliver generet alene på 
grund af deres hudfarve og på grund af deres 
udseende -  og dels på grund af sin generelt 
menneskefjendske og usolidàriske pointe: 
Behandl ikke andre, som du selv ønsker at blive 
behandlet, men føl dig fri til at sparke til folk, 
der søger din hjælp! 

Som vittighed betragtet kan historiens kvali- 
teter selvfølgelig diskuteres. Den er på linje med 
mange andre af slagsen: Hvordan redder man 
en neger fra at drukne? Jo, man fjerner sin fod 
fra hans hoved! Eller: Hvordan redder man en 
gruppe jøder, som er i brusebad? Jo, man lukker 
for gassen! Men som politisk budskab -  ikke 
som vittighed, men som politisk budskab -  er 
indholdet klart: Det er fremmedfjendsk, det er 
menneskefjendsk. 

Derfor siger historien selvfølgelig også noget 
om den person, som stiller sig op i en forsamling 
og fortæller den pågældende historie; derfor 
siger historien også noget om den organisation 
eller det parti, som stiller talerstol til rådighed, 
for at historien kan blive fortalt; og frem for alt 
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siger den noget om de folk, der morede sig over 
historien, og hvor medlemmer af Dansk Folke- 
partis folketingsgruppe var nogle af dem, som 
grinede allerhøjest. 

Man kunne tro, at denne diskussion handlede 
om et multietnisk Danmark; men det gør den 
ikke. Som enhver ved, er denne forespørgsels- 
debat et led i Dansk Folkepartis såkaldt kæmpe- 
store forårskampagne mod et multietnisk Dan- 
mark. Derfor afholdt de konferencen i lørdags, 
derfor har de anmeldt forespørgslen til i dag, så 
den er blevet så meget forsinket, og derfor 
afholder de en landsdækkende kampagnedag 
lørdag den 3. maj mod det såkaldt multietniske 
Danmark. 

Derfor gennemfører partiet også en såkaldt 
telefonkampagne, hvor hver opringning regi- 
streres som opbakning til en folkeafstemning 
om udlændingepolitikken. Her kan den samme 
håndfuld mus igen og igen ringe ind og lade, 
som om de gungrer som en elefant. Som der står 
i Dansk Folkepartis brugsanvisning på forsiden 
af deres blad, sker det helt anonymt, og hverken 
navn eller telefonnummer vil blive registreret. 
Tele Danmark oplyser sluttelig det samlede tal, 
og tallet afleveres til statsministeren. 

For Enhedslistens skyld kan Dansk Folkepar- 
tis medlemmer sidde og ringe anonymt til hin- 
anden i én uendelighed. For vores skyld kan 
Dansk Folkeparti gennemføre lige præcis de 
forårs-, sommer-, efterårs- og vinterkampagner, . 
de har lyst til, inklusive en kæmpekampagne 
mod det multietniske Danmark, og for vores 
skyld kan Dansk Folkeparti også ansætte hvem 
som helst, de vil, til at lede disse kampagner; 
inklusive folk, som i årevis har hentet åndelig 
næring i blade med eksotiske navne som Fæd- 
relandet, Kamptegnet eller Danskeren, hvis de 
oven i købet ikke selv har skrevet i dem. Alt 
dette er Dansk Folkeparti i sin gode ret til, for 
det er en del af de demokratiske spilleregler. 

Men der er én ting. Dansk Folkeparti ikke har 
ret til eller mulighed for, og det er at kræve, at vi 
andre medvirker i deres kampagne. Dér går 
grænsen efter Enhedslistens opfattelse. 

Som enhver ved, diskuterer Enhedslisten ger- 
ne flygtninge- og indvandrerpolitik. Vi havde 
en lang debat om det for mindre end en uge 
siden, hvor både Enhedslisten og en række 
andre partier deltog med mange indlæg og 
mange synspunkter om en lang række spørgs- 
mål, fordi det var en meget bred debat. Vi er 
ikke interesserede i, at debatten om flygtninge 
og indvandrere stikkes under stolen; vi prøver 

ikke at undgå den, bl.a. fordi vores flygtninge- 
politik afspejler et solidarisk menneskesyn, som 
vi er stolte af, og som vi meget gerne vil have 
lov at lægge frem og propagandere for. 

Men diskussionen skal selvfølgelig tjene et 
andet formål end blot det at være Dansk Folke- 
partis forsøg på at profilere sig over for Frem- 
skridtspartiet og eventuelt over for Venstre som 
landets mest fremmedfjendske parti. For os at se 
er det formål ærligt talt fuldstændig uinteres- 
sant. 

Mimi Jakobsen (CD): 
Jeg har under hele debatten i dag prøvet at høre 
godt efter og prøvet at koncentrere mig om at 
finde ud af, hvem det er, den egentlig handler 
om. 

Der bliver hele tiden talt om de fremmede, og 
de fremmede er nu blevet umenneskeliggjort. 
Hvem taler vi om? Er det narkopusheren på 
Vesterbro, er det ingeniøren på Brüel & Kjær, 
eller er det den lille andengenerationsindvan": 
drerpige, der slider og slæber for at prøve at 
kvalificere sig og få en uddannelse, og som taler 
flydende dansk, men -  som fru Anne Baastrup 
har nævnt tidligere -  alligevel bliver fejet af 
banen i sidste øjeblik, fordi hun har et mærkeligt 
efternavn? Hvem er det, vi taler om? 

Jeg synes, hr. Søren Søndergaard ramte fuld- 
stændig plet ved at understrege -  og det er jeg 
enig i -  at alle og enhver kan rejse den debat, de 
vil, men at problemet med denne debat er, at 
man snart kan tillade sig at sige hvad som helst 
om andre mennesker, bare de kommer fra et 
andet sted. Men det kan da vel ikke være rig- 
tigt? Der må da være nogle danske værdier, vi 
vil holde i live og bevare, som vi vil holde fast i 
og derfor sige, at vi må sondre. 

Jeg har ikke den ringeste sympati for en nar- 
kopusher på Vesterbro, og jeg er fløjtende lige- 
glad med, om vedkommende er sort, grøn, 
dansk, blå eller hvad som helst, for det ændrer 
ikke mit syn på den pågældende. 

Men vi bliver da nødt til at betragte menne- 
sker som det, de er: En lille sagtmodig person, 
en rystende, rædselsslagen flygtning, et dumt 
svin -  hvis man må tillade sig at sige det -  eller 
hvad de mennesker nu er. Det er vel en tradi- 
tion, vi har haft i Danmark, at det er den måde, 
vi forholder os til mennesker på, og det synes 
jeg ikke er fremgået af debatten i dag. 

Fru Pia Kjærsgaard understregede med nogle 
tal fra Danmarks Statistik, som jeg ikke længere 
kan huske, men det kan jo slås op, at om et eller 
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andet antal år var der så og så mange børn født 
af udlændinge. 

Altså, tager jeg ikke helt fejl, så går man dog 
langt ind i partiet dér ind for det indre marked, 
for arbejdskraftens fri bevægelighed, varernes 
fri bevægelighed. Ja, men så er der nogle 
udlændinge, der slår sig ned i Danmark, og der 
er danskere, der slår sig ned i andre lande. Og 
det skal da nok vise sig, at nogle af de tal kan gå 
hen og holde stik. 

Men hele platten i den her kampagne er jo at 
fortælle danskerne, at vi står over for en stor 
trussel, for de vælter ind. Og de er alle sammen 
muslimer eller kommer fra kulturer, vi ikke for- 
står, og som vi ikke kender. De vil ikke lære 
dansk, de vil ingenting. Og kriminaliteten er jo 
blevet tilstrækkelig understreget. 

Et af modeordene i øjeblikket -  og det har 
ikke meget med denne debat at gøre, måske 
desværre -  er internationalisering og globalise- 
ring. Der er snart ikke en politiker, der kan hol- 
de en tale uden at nævne ordet internationalise- 
ring og globalisering. Hvor meget af hele det her 
såkaldt store problem viser sig i forbindelse 
med internationalisering? 

Dér synes jeg, hr. Jacob Haugaard ramte fuld- 
stændig plet med sit eksempel på musikkultu- 
ren for lidt siden. Hvis jeg skal tænke over, hvad 
jeg kunne frygte for mine egne børn, hvis de 
fjernede sig fra det kulturgrundlag, jeg synes jeg 
har fået, den danske litteratur, jeg har læst, osv., 
er det da ikke, at de sidder og ser islamiske eller 
pakistanske tegnefilm -  de ser alt for mange 
tegnefilm, men de har ikke meget at gøre med 
de fremmede i Danmark. Det er helt anden kul- 
tur, det er en helt anden påvirkning, der rykker. 
Det er den, der betyder, at en seksårig sidder og 
snakker bedre engelsk, end han kan stave 
dansk. 

Det synes jeg er lidt for skævt, og det må man 
som forælder rette op på, men det er vanskeligt 
at påvise et eneste felt, jeg har i hvert fald ikke 
hørt det i dag, hvor den danske kultur, den dan- 
ske religion -  så lunken den måtte være -  dan- 
ske traditioner, danske spisevaner, for at gå helt 
ud i ekstremerne, er blevet påvirket overhove- 
det. 

Der er ting, der har åbnet sig for os. Og det er 
jo vældig eksotisk, når vi myldrer til de frem- 
mede lande. Problemet er bare, at når vi møder 
de dejlige, søde mennesker nede på Nørrebro- 
gade, er det eksotiske gået af dem. Dér har vi 
dem nu. 

Hr. Svane rejste spørgsmålet om, hvem der 
påvirker hvem mest, og det er det, der er 
spørgsmålet. Vi tror på vores egne værdier; det 
har mange sagt i dag. Det gør jeg også. Jeg er 
slet ikke i tvivl. Men en gang imellem er jeg da i 
tvivl om, hvorvidt vore værdier er så fantastisk 
værdifulde. Det må jeg indrømme. Når jeg 
møder indvandrerkvinder, der spørger mig: 
Hvordan kan du nænne at have dit barn 10 
timer i en daginstitution? Eller hvordan kan du 
som dansker sende din mor på et plejehjem og 
besøge hende to gange om året? Så sidder jeg 
med en rigtig, rigtig dårlig smag i munden, og 
så tvivler jeg stærkt på, hvem der har fat i den 
rigtige ende, hvad værdier angår. 

Jeg hørte for nylig en diskussion mellem nog- 
le folk om somalierne. Det var for en 14 dages 
tid siden -  det var i forbindelse med familie- 
sammenføring -  hvor det blev sagt i en utrolig 
aggressiv tone: Jamen de har jo også et helt 
andet familiemønster end vores. 

Jeg mener ikke, at man kan give familiesam- 
menføring til fætre og, onkler, tanter og den 
storfamilie, som disse somalierne nu lever som 
en del af. Men jeg spørger mig selv, hvordan der 
kunne gå så meget tabt i det danske samfund. Vi 
havde også engang familie. Bevares, vi har fået 
store familier i dag. Der er to-tre fædre og to-tre 
mødre og dine børn og mine børn og vores 
børn, men hvad blev der af hende tanten, der 
sidder på plejehjemmet, som vi aldrig besøger? 

Jeg er enig i, og jeg synes, at familiesammen- 
føringsreglerne er tilstrækkelig skrappe. Jeg kan 
godt forstå, at de ikke kan få familiesammenfø- 
ring, men jeg kan ikke forstå, at en dansker kan 
stå og vrænge ad en familiefølelse, der breder 
sig ud, hvor man hjælper hinanden, sørger for 
hinanden. Det i sig selv burde ikke være odiøst. 
Men vi kan ikke ændre reglerne efter det. Vi har 
vores regler i vores samfund, og det er da også 
blevet understreget klart i dag. 

Hvorfor er det plat, når man kører en kam- 
pagne som den, vi så i det berømte formiddags- 
blad? Hvorfor er det plat, når man rejser denne 
kæmpemæssige forårskampagne, eller hvad den 
nu hed? Fordi man ved disse fremstød forsøger 
at bilde hele den danske befolkning ind, at vi 
alle sammen har et kæmpeproblem med disse 
folk. Jeg så et par tal, som vist stammer fra 
indenrigsministeren -  jeg skal ellers ikke bruge 
tal i den her tale, for det drejer sig ikke om tal, 
det drejer sig om holdninger -  der viser, at ca. to 
tredjedele af den danske befolkning ingen form 
for personlig kontakt har med de etniske mino- 
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riteter. For den tredjedel, der har en eller anden 
form for kontakt, er der hovedsagelig tale om 
perifer kontakt via arbejde eller lignende. Det 
anslås -  og nu kommer det -  at ca. 3 pct. af 
befolkningen jævnlig omgås de etniske minori- 
teter. 3 pct.! Dermed være jo ikke sagt, at de ikke 
har problemer med det, men de omgås dem. 

Derfor er det plat at gå ud og forsøge at 
begejstre den danske befolkning til, at vi har et 
afsindig stort problem, fordi der nogle steder er 
mange indvandrere eller flygtninge, og fordi der 
bestemt er nogle praktiske problemer, som man 
ikke kan laste. dem for, som jeg sagde tidligere i 
dag, men som er vores egen ikke særlig begave- 
de planlægnings skyld. ' 

Jeg vil bare til sidst understrege det, som flere 
ordførere heldigvis har været inde på. Jeg tror, 
at denne debat har meget at gøre med vores 
erfaringer helt tilbage til barndommen med 
fremmede mennesker. Betragter man dem som 
farlige, som en trussel, eller har man været 
opdraget til at betragte disse mennesker som 
nogle, der kunne have noget interessant at for- 
tælle, noget at lære os, noget at bibringe os? Det 
er blevet sagt mindst 20 gange i debatten i dag, 
hvor meget dansk kultur bygger på alt det her. 
Det skal jeg ikke gentage. Det er jo en af pro- 
blemstillingerne. 

Jeg er ganske enig med indenrigsministeren i 
-  og det er i øvrigt med tak for en meget fin 
redegørelse -  at hvis en stor gruppe af disse 
mennesker går hen og bliver permanent 
arbejdsløse, permanente bistandsmodtagere, 
permanent marginaliseret, så har vi da et pro- 
blem. Det er klart. Det gælder for så vidt også 
andre grupper i den danske befolkning, det er 
klart, men det gælder også denne gruppe. 

Men det kan ikke være og accepteres som en 
fornærmelse mod danskheden, at der går en lille 
mor med to børn og nogle gevandter og lidt 
fremmede farvestrålende klæder ned ad forto- 
vet. Det vil jeg nægte at betragte som en trussel 
mod danskheden. 

(Kort bemærkning). 
Poul Nødgaard (DF): 
Inden fru Mimi Jakobsen nu taler sig alt for 
varm i sin store fortale for, hvad der foregår i 
det danske samfund, havde jeg egentlig regnet 
med, at en så erfaren politiker, som fru Mimi 
Jakobsen jo er, med mange års politisk erfaring 
var kommet med et noget mere nuanceret ind- 
læg. : 

For hvad er sandheden, som fru Mimi Jakob- 
sen sprang totalt hen over? Det er alle de pro- 
blemer, der er i det danske samfund. Har fru 
Mimi Jakobsen erfaret, at i en by som Odense, i 
Århus, i Aalborg og for den sags skyld også i 
København har man kæmpestore problemer 
med de mange udlændinge, der er, og som på 
forskellig vis -  nu bruger jeg et stærkt udtryk -  
terroriserer den danske befolkning? 

Selv i en forholdsvis lille by i dette land, hvor 
der er mange fremmede børn på en skole, er det 
sådan, at når man mødes på byens diskoteker 
om aftenen -  og vi taler om elever i 8., 9., 10. 
klasse -  kan de danske elever dårligt nok være 
der. 

Jeg synes, man skulle være realistisk i 
bedømmelsen af disse problemer og også tage 
dem ind i vurderingen i stedet for at stå og give, 
som fru Mimi Jakobsen har gjort, et rosenrødt 
billede af hele situationen: Åh, åh, hvor er vi 
gode alle sammen. Vi er gode, men der er nogle 
grænser for vores godhed, og grænsen er, når vi 
bliver trampet på, som vi tit bliver. 

(Kort bemærkning). 
Kristian Thulesen Dahl (DF): 
Ja, man må jo sige, at fru Mimi Jakobsen virkelig 
talte for alle de gevinster, som CD ser ved de 
udlændinge, der er i Danmark. Jeg tror endda, 
fru Mimi Jakobsen nåede så vidt som til at sige, 
at familiesammenføringsreglerne er for skrappe. 

Siden fru Mimi Jakobsen og dermed CD jo 
åbenbart kan tolkes som værende et parti, som 
virkelig synes, der er store fordele ved det mul- 
tietniske Danmark, vil jeg spørge, hvordan Cen- 
trum-Demokraterne har forestillet sig at føre det 
mål ud i livet. Hvordan agter CD at sørge for, at 
Danmark nu også for alvor bliver det multikul- 
turelle, multietniske samfund, som fru Mimi 
Jakobsen åbenbart ser så store fordele ved, som 
vi jo netop har kunnet høre i den ordførertale, 
der blev holdt? 

(Kort bemærkning). 
Mimi Jakobsen (CD): 
Til hr. Nødgaard først. Det må bero på en erin- 
dringsforskydning, for faktisk har jeg tidligere i 
dag, jeg tror oven i købet i et svar til hr. Nød- 
gaard, gjort rede for, at jeg betragtede denne 
debat som et spørgsmål om -  og jeg synes oven i 
købet, hr. Nødgaard nikkede til mig nede bag 
fra salen, men det kan jeg have misforstået: 
Hvad er det, vi er bange for? Er vi bange for 
danskheden? Er vi bange for, at vores værdier 
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bliver rendt over ende? Er vi bange for, at Dan- 
mark, som vi kender det, bliver ødelagt, hvis 
der kommer for mange udefra? 

Sådan har jeg opfattet debatten, og jeg sagde 
udtrykkeligt tidligere på dagen: Uddannelses- 
problemer, sprogproblemer, praktiske boligpro- 
blemer; jeg nævnte det, hr. Nødgaard, jeg er helt 
enig i, at der eksisterer problemer. Jeg lukker 
ikke øjnene for de problemer. 

Og man har ikke manglet mit parti på noget 
tidspunkt, hvor man i en eller anden sammen- 
hæng skulle forsøge at gøre noget ved de prak- 
tiske problemer. Men denne debat har, bl.a. da 
på fru Pia Kjærsgaards egen foranledning, drejet 
sig om holdninger, som vi kan være uenige om, 
holdninger til andre mennesker. Hvordan 
ønsker vi at behandle hinanden? Og hvad er det 
for værdier, vi har; hvad har de, og hvad kan vi 
så få ud af det? Sådan har jeg opfattet det og 
ikke som et spørgsmål om omfanget af dansk- 
undervisning og modersmålsundervisning -  det 
tror jeg vi diskuterer rigeligt herinde -  men som 
en virkelig holdningsdebat. 

Det er også mit svar til hr. Thulesen Dahl. Jeg 
har faktisk ikke sagt, at familiesammenførings- 
reglerne skulle ændres, så der blev slækket på 
dem. Det har jeg faktisk ikke sagt. Jeg ved præ- 
cis, hvad jeg sagde. Jeg sagde, de var rigeligt 
stramme, og dermed mener jeg, at de bestemt 
ikke tillader det, som jeg nævnte med somalier- 
ne. Der er meget strikse regler for, hvad familie- 
sammenføringer og børn osv. kan medføre, og 
jeg synes ikke, de er blide. Det synes jeg ikke de 
er. Men jeg anerkender klart et behov for regler. 

Så vil jeg gerne sige, at jeg ikke accepterer 
begrebet Danmark som et multietnisk samfund, 
for jeg betragter det ikke som et multietnisk 
samfund. Hvis jeg ikke har sagt det klart nok, så 
lad det være sagt nu. 

(Kort bemærkning). 
Pia Kjærsgaard (DF): 
Det, debatten drejer sig om, er jo reelt de proble- 
mer, som Dansk Folkeparti mener der er 
omkring udviklingen mod et multietnisk sam- 
fund. Nu kan jeg forstå, at fru Mimi Jakobsen 
ikke mener, at vi har eller skal have et multiet- 
nisk samfund; sådan opfattede jeg i hvert fald 
ikke fru Mimi Jakobsens tale. 

Men jeg synes slet ikke, fru Mimi Jakobsen 
kom ind på de problemer, der er, og hvad CD 
vil gøre ved dem. Hvad med indvandrervolden, 
banderne, den øgede vold, omskæring af pige- 
børn, drab på unge piger, udnyttelse af 

bistandsloven osv. osv. osv.? Det er de proble- 
mer, som vi bliver præsenteret for daglig. Og fru 
Mimi Jakobsen må da, selv om jeg godt er klar 
over, at vælgerkorpset mere eller mindre er 
udskiftet i CD, alligevel selv støde på proble- 
merne af og til. 

(Kort bemærkning). 
Kristian Thulesen Dahl (DF): 
Jamen jeg kunne godt tænke mig, at fru Mimi 
Jakobsen bestemte sig enten til, at familiesam- 
menføringsreglerne skal lempes, eller at de skal 
strammes, eller at de er, som de skal være. 

Det, jeg hører fru Mimi Jakobsen sige, er, at 
der skal være nogle regler, og de regler, der er, 
er rigeligt stramme. Så bliver jeg jo nødt til at 
spørge: Jamen hvad er det så for nogle regler, 
CD ønsker? Hvordan skal de se ud? I hvor høj 
grad skal de tillade, at familiesammenføringer 
kan ske? I Dansk Folkeparti synes vi, at de sker i 
alt for stort omfang, men jeg kan høre, at CD er 
af en anden opfattelse, og så spørger jeg: Hvad 
er det så for nogle regler, CD ønsker? 

Jeg må erkende, at fru Mimi Jakobsen har talt 
meget for de fordele, der er ved et multietnisk 
samfund, fordele, som jeg synes er meget svære 
at se, når vi iagttager de steder, hvor vi kan iagt- 
tage multietniske samfund. Men jeg må jo 
respektere, at det er fru Mimi Jakobsens overbe- 
visning, at et multietnisk samfund indeholder 
utrolig mange gode elementer. 

Men jeg bliver nødt til at sige til fru Mimi 
Jakobsen, at det må være muligt her i dag under 
denne debat at få et klart svar på: Hvad er det 
for nogle familiesammenføringsregler, CD 
ønsker? 

(Kort bemærkning). 
Poul Nødgaard (DF): 
Ja, jeg glemte en lille bemærkning til fru Mimi 
Jakobsen under mit første indlæg, så jeg kan 
komme med den nu. Det er mere sådan en fak- 
tuel oplysning. 

I Danmark er der en politikreds, som jeg ikke 
lige vil opgive navnet på her, men den kund- 
gjorde for et par år siden en statistik over, hvad 
de havde lavet det år, der var gået. Det er et 
stort sommerhusområde, og det må så siges, at 
omkring halvdelen eller deromkring af alle 
deres politirapporter vedrørte folk af fremmed 
herkomst, som havde begået en lang række lov- 
overtrædelser, specielt sommerhustyverier osv. 

Så jeg vil måske alligevel godt spørge fru 
Mimi Jakobsen: Synes fru Mimi Jakobsen ikke, 
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det er et problem i det danske samfund, og 
hvordan vil fru Mimi Jakobsen foreslå det pro- 
blem løst? 

Jeg synes også, der er et andet problem. Vi 
har alle sammen haft børn i skolen, nogle har 
det endnu, men det er altså et problem, når man 
i en lidt mindre by her på Sjælland -  det er ikke 
Ringsted, hvor jeg bor, men en anden by -  taler 
eller underviser på 42 forskellige sprog i en by 
på 40.000 indbyggere. Så jeg synes også, det er 
et problem. Det giver store problemer for foræl- 
drene i de pågældende skoler, som vi bliver 
nødt til at forholde os til her i Folketinget. Det er 
derfor, vi har alle de konfrontationer ude i sam- 
fundet, som jeg kan se at der er mange politikere 
her, bl.a. fru Mimi Jakobsen og specielt Social- 
demokratiet, der mere eller mindre lukker øjne- 
ne for. 

(Kort bemærkning). 
Mimi Jakobsen (CD): 
Lad mig så for tredje gang sige, at jeg klart aner- 
kender, som indenrigsministeren, og som alle 
andre i dag i øvrigt undtagelsesløst har gjort 
det, at der er problemer. Nogle af dem er alvor- 
lige, nogle er lidt mindre alvorlige. Der er klart 
problemer, samspilsproblemer i forholdet mel- 
lem mange nationaliteter. Det ville måske også 
være mærkeligt andet, når man tager udgangs- 
punktet. 

For hvad er udgangspunktet? Udgangspunk- 
tet er, at en del af de fremmede og en for stor del 
af de fremmede har haft alt for svært ved at få 
fodfæste i det danske samfund, at blive accepte- 
ret, at få job, at klare sig på normale vilkår. Det 
er et kæmpeproblem, og jeg er ganske enig i, at 
sprogproblemet er helt fundamentalt. 

Men nu har jeg altså valgt i dag at opfatte 
forespørgslen sådan, som min ordførertale giver 
udtryk for, og det er jo så trods alt min ret. Jeg 
siger bare, at man har ikke manglet CD's bidrag 
i nogen af de drøftelser, der har været her, når 
det har drejet sig om også at få løst nogle af de 
praktiske problemer, som skal løses, og som 
ikke er blevet løst tilstrækkeligt. Det er jeg gan- 
ske enig i. 

Så vil jeg sige til hr. Thulesen Dahl: CD accep- 
terer de familiesammenføringsregler, der eksi- 
sterer nu. Punktum. Så kan jeg vist ikke sige det 
bedre. 

Jacob Haugaard (UP): 
Danmark er jo en søfartsnation, og derved har vi 
altid været vant til alverdens mærkværdige 

mennesker her i vores samfund. Man kan sige, 
at i dag har hele den vestlige verden eller alle 
OECD-lande dette problem. Det er altså ikke 
lige noget isoleret dansk det her, og det er jo, 
fordi hele verden er blevet international. Altså 
folk farer rundt. Vi kan jo bare sætte os i en fly- 
vemaskine, og ti timer efter er vi et sted, hvor vi 
overhovedet ikke forstår, hvorfor de spiser det, 
de gør, hvorfor de siger sådan, som de gør, eller 
hvorfor de behandler deres pårørende på den 
måde, som de gør. Så det er da et problem, men 
det her er et problem, som hele verden står over 
for, vil jeg sige, og jeg mener nu altså, at proble- 
mer er til for at løses. 

Hvis jeg skal være helt ærlig, synes jeg, at 
Dansk Folkeparti og fru Pia Kjærsgaard er lidt 
ude i min boldgade med det her. Altså det er, 
ligesom der imellem linjerne loves et Danmark 
med kun danskere. Så synes jeg, det var mere 
reelt, hvis de lovede godt vejr eller mere med- 
vind på cykelstierne. Det var dog trods alt et 
budskab, man kunne forholde sig til. Jeg synes, 
at i en verden som den, vi lever i i dag, hvor der 
er så lidt, der egentlig er dansk i Danmark, må 
vi sige, at der er det en fuldstændig urealistisk 
ting at love folk, at der kun vil være folk her 
med originale danske registreringspapirer. 

Jeg vil da alligevel gå så langt som til at sige, 
at jeg synes, det er en interessant debat forstået 
på den måde, at jeg synes, at de fremmede, som 
jeg så kalder dem under ét, kommer og gør os 
opmærksom på vores samfunds allerømmeste 
punkter. 

Vi har en retssikkerhed i landet, som er meget 
flosset, som er meget svær at forstå. Det er 
meget svært at forstå, at jeg kan gå ned på 
gaden og slå hr. Henning Grove til pindebrænde 
og så gå fri dagen efter. Det er svært at forstå; 
det er det. 

Men at det skulle være indvandrere og flygt- 
ninge, der sådan har patent på vold og krimina- 
litet og svindel, kan jeg altså ikke helt følge. 
Danskerne ligger absolut ikke på den lade side 
desangående. Danskerne ligger ikke på den lade 
side med hensyn til proformaægteskaber, altså 
man bor hver sit sted, og så får man endnu stør- 
re tilførsler af ting. 

Jeg synes, man kunne sige -  det er bare for at 
drille hr. Poul Nødgaard og kompagni dernede 
-  at de jo er en gave til os. De gør opmærksom 
på, at vi har et fuldstændig tåbeligt system langt 
hen ad vejen. Det har vi. Jeg har selv været på 
bistandshjælp i 10 år, og jeg har aldrig fattet, at 
man ikke vil have noget for pengene. Derfor 
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foreslog jeg selv, at man byggede en domkirke 
for pengene. 

Det er da også problematisk at få folk inden- 
for i et land som Danmark, som vel hører til 
blandt verdens mest civiliserede lande. Der er 
det problematisk, og det er et problem, vi må 
løse. Men det er problematisk at få folk inden 
for døren, der har en middelalderlig indstilling 
til kvinder f .eks. Det er helt klart et kæmpepro- 
blem specielt for de danske kvinder og såmænd 
også for indvandrerkvinderne. 

Jeg har ikke rigtig noget konkret bud på, hvad 
man kan gøre ved problemerne, andet end at 
håbe på, at de uddør. For jeg kan se, at andenge- 
nerationsindvandrernes problemer såmænd lig- 
ger i, at de er ved at blive danskere, og så bliver 
de udstødt derhjemmefra. Andengenerations- 
indvandrernes allerstørste problem er, når de 
ikke vil giftes med den, farmand har udpeget til 
dem, og at de ikke bare vil makke ret. 

Så vil jeg også sige, at debatten lidt bærer 
præg af det, jeg ikke bryder mig så meget om: at 
man altid sætter negative fortegn foran det hele. 
Jeg er da godt klar over, at hvis vi tog tre turist- 
busser og fyldte den ene med fremmede, den 
anden med ærkedanskere og den tredje med 
politibetjente, skulle det være underligt, om der 
ikke er lige mange idioter i hver. Og hvorfor 
skal vi hele tiden høre om dem. Det vil jeg altså 
mene ^r problematisk. 

Nu har jeg jo stået i lære her i Folketinget et 
stykke tid, og jeg vil sige med hensyn til det 
politisk mulige i tingene, at jeg forstår ikke, hvis 
Dansk Folkeparti ikke stemmer for den motive- 
rede dagsorden, der er foreslået af Venstre og 
De Konservative, for det er da et skridt i den 
retning, som Dansk Folkeparti gerne vil. Hvor- 
for skal Dansk Folkeparti absolut selv foreslå en 
motiveret dagsorden? 

(Kort bemærkning). 
Henrik Svane (RV): 
Det var bare lige et spørgsmål til hr. Jacob Hau- 
gaard, som nu har stået i lære i Folketinget i et 
par sæsoner eller tre: Kan vi forvente, at hr. 
Jacob Haugaard vil stemme imod samtlige 
dagsordensforslag, der er fremsat under debat- 
ten? 

(Kort bemærkning). 
Jacob Haugaard (UP): 
For ikke at blive alt for infiltreret i den allerede I 
igangværende valgkamp plejer jeg som regel 
helt at undlade at røre knapperne. 

(Kort bemærkning). 
Birthe Rønn Hombech (V): 
For god ordens skyld skal jeg meddele, at da 
Venstre og De Konservative jo har fremsat deres 
eget dagsordensforslag, stemmer vi imod de to 
andre dagsordener. 

Indenrigsministeren (Birte Weiss): 
På sin vis er der ikke nogen grund til at kom- 
mentere debatten særlig meget; den taler vel 
meget godt for sig selv. Dette være sagt, fordi 
det er en af de lejligheder, hvor partierne har 
mulighed for at tale om andet end småtterier, 
der har med nogle små justeringer i lovgivnin- 
gen at gøre, men hvor der i højere grad er kom- 
met en egentlig holdningsdebat ud af det, og om 
det vil jeg godt sige, at det hilser jeg med meget 
stor tilfredshed. 

Derfor vil jeg nøjes med at kommentere en 
enkelt ting, og det er den kendsgerning, at i de 
indlæg, der er kommet fra de to partier på den 
yderste højrefløj, forsøger man at skabe det ind- 
tryk, at det skulle skyldes en særlig form for 
dansk efterladenhed, at der overhovedet er 
flygtninge og indvandrere i Danmark. Altså en 
total virkelighedsfornægtelse. 

Hvorfor er der flygtninge i Danmark? Ja, det 
er der, fordi vi er med i et internationalt samar- 
bejde, som ingen vel for alvor vil undsige sig. 
Jeg sagde i min tale ved indledningen af debat- 
ten, at vi såmænd her i landet ligger lige 
omkring det europæiske gennemsnit, når det 
gælder fremmede statsborgere. 

En anden grund til, at vi har udlændinge i 
Danmark, er det meget positive, at mennesker 
også er i stand til, når de færdes rundt i verden, 
at forelske sig i folk fra andre lande, og så væl- 
ger at slå sig ned i deres eget land. Se, den type 
indvandrere, der jo altså så kommer hertil via 
familiesammenføring, tæller jo også med i stati- 
stikken. Og på den måde kunne vi bid for bid gå 
tallene igennem og se: Hvad er det så med den- 
ne påståede kæmpestrøm af udlændinge til lan- 
det? Hvad er det, den består af? 

Ja, den består jo altså af asylansøgere, som 
ender med at blive anerkendt som flygtninge 
efter et meget grundigt asylprøvningssystem. Så 
består den af mennesker, der kommer hertil, 
fordi de gerne vil leve her sammen med deres 
ægtefælle, og derfor forholder sig sådan -  og det 
vil jeg godt gentage, for det er en af de kends- 
gerninger, som tilsyneladende overhovedet ikke 
afficerer forespørgeren -  at langt størsteparten 
af de familiesammenføringer, der sker via ægte- 
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skab, sker til danske og nordiske statsborgere, 
der bor her i landet, og at det er en absolut min- 
dre del, der er familiesammenføringer til folk, 
der enten er flygtninge eller indvandrere, altså 
fremmede statsborgere. 

Når jeg godt vil trække det frem, er det, fordi 
jeg synes, at debatten her meget klart afspejler, 
hvad det er, vi mangler for at kunne få en 
ordentlig meningsudveksling med hinanden, 
nemlig er erkendelse af, hvad det er, vi kan gøre 
noget ved her i Folketinget, og hvad det er, vi 
ikke kan gøre noget ved. 

Vi kan da ikke gøre noget ved, at folk forel- 
sker sig i en person, der ikke er født her i landet. 
Og hvad er der i øvrigt galt med det? Hvad er 
der galt med, at vi får en række blandede ægte- 
skaber? Vi får flere og flere af dem, og derfor vil 
antallet af familiesammenføringer stige i de 
kommende år. Det er ikke, fordi det er noget, vi 
har besluttet, men det er simpelt hen, fordi vi 
rejser mere rundt omkring i verden, og det er jo 
noget, vi betragter som positivt. 

Der er flere og flere danskere, der får job i 
udlandet eller tager et studieår i udlandet. Der- 
for er det en selvfølge, som ikke er politisk 
bestemt, og som ingen regering kan gøre noget 
ved -  og det burde den bestemt heller ikke for- 
søge at gøre -  at folk kommer hinanden ved i 
langt højere grad på tværs af landegrænserne, 
end de har gjort tidligere. 

Derfor er dét, der er det egentlig skæve i den 
debat, som man fra Dansk Folkeparti og ofte 
også fra Fremskridtspartiet fører på dette felt, 
det, at man ikke er lidt mere nuanceret og speci- 
fik på samme tid. Det er nødvendigt, hvis man 
ikke skal have en bedragerisk debat om disse 
ting, at man gør sig klart, hvad det er, der er 
politisk bestemt, og hvad det er, der er en del af 
en uafvendelig udvikling, og som for en dels 
vedkommende -  nu har jeg lige nævnt eksemp- 
let med danskerne, der kommer meget mere 
rundt i verden -  vel ikke engang er noget, vi 
ønsker at skrue tilbage. 

Det er sikkert et for stærkt ønske at forestille 
sig, at man i de kommende måneder kunne få 
en højere grad af nuancerigdom i den del af det, 
som jeg peger på her. 

Til gengæld er det faktisk min opfattelse, at 
der er stadig flere mennesker her i landet, som 
reelt godt kan forstå, at det ikke er alt, der kan 
reguleres gennem politiske beslutninger i Folke- 
tinget, og at vi præcis på dette felt ligner alle 
vore nabolande. 

Derfor er den måde, man diskuterer det på, 
ved at forsøge at bilde folk ind, at et Danmark 
helt uden udlændinge var noget, det stod i vores 
magt at skabe, hvis det var det, vi ønskede, et 
bedrag. Jeg tror nok, det er vigtigt, at vi i den 
fremtidige debat forsøger også at få partierne på 
højrefløjen til at bekende kulør over for den 
offentlighed, de forsøger at bilde noget ind, som 
de vel inderst inde godt ved ikke er ting, der 
kan reguleres af nok så mange beslutninger her i 
Folketinget. 

Derudover vil jeg godt appellere til, at man i 
fremtidige debatter måske også er lidt mere 
konkret, når man overhovedet forsøger at dis- 
kutere, hvad udlændinge er for noget; også når 
det gælder opgørelser over, hvor mange udlæn- 
dinge der er i Danmark. 

Vi har i Indenrigsministeriet gjort os mange 
anstrengelser, fordi det var et meget forsømt 
område under den tidligere regering, for at give 
et så godt talmæssigt belæg som overhovedet 
muligt for denne debat, som vi godt ved skaber 
så mange stærke følelser. Derfor kan en masse 
af de spørgsmål, man også i den offentlige debat 
diskuterer, simpelt hen slås op i den årlige stati- 
stik, der kommer fra Indenrigsministeriet. 

Det er sådan, at vi forsøger at belægge alle de 
spørgsmål, der overhovedet kan stilles, med tal. 
En lang række af de spørgsmål, der i øvrigt stil- 
les her i Folketinget, kan man også slå op i den- 
ne statistik, men vi besvarer dem også meget 
gerne i den almindelige procedure, der er mel- 
lem folketingsmedlemmer og et ministerium. 

Men ikke at misbruge tallene ved ikke at ville 
være konkret nok, når der findes konkrete 
oplysninger, synes jeg egentlig er en af de ting, 
man bør lægge sig på sinde, hvis det er rigtigt, 
at man ønsker en vederhæftig debat om disse 
ting og ikke en debat, som går på at skabe så 
megen uro i befolkningen og en så stor afstand- 
tagen som overhovedet muligt. 

Derfor vil jeg godt slutte debatten for mit 
vedkommende med at gentage, hvad jeg sagde 
under mit første indlæg, nemlig at jeg glæder 
mig over, at der hverken er oplag at hente for 
aviser eller mange stemmer at hente for popu- 
listiske partier ved at forsøge at fortegne billedet 
af udlændinges tilstedeværelse i Danmark. 

(Kort bemærkning). 
Tom Behnke (FP): 
Det med de populistiske holdinger skal jeg lade 
ligge, for hvis de populistiske holdninger er de 
rigtige holdninger, skal man så altid have de 
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forkerte holdninger bare for ikke at få skudt i 
skoene, at man er populistisk? 

Derudover vil jeg gerne sige tak til indenrigs- 
ministeren for den ros, der trods alt lå i inden- 
rigsministerens ord, og jeg kan da forsikre 
indenrigsministeren om, at vi i Fremskridtspar- 
tiet lægger meget stor vægt på at være nuance- 
rede, men med den taletid, der er til rådighed i 
Folketinget, er det også med at komme ind til 
benet og være lidt mere konkret; det er jo ikke 
alle, der har lige så lang taletid, som en minister 
har. 

Men jeg skylder også at fortælle Folketinget, 
hvordan Fremskridtspartiet vil forholde sig til 
de andre fremsatte forslag til motiverede dags- 
ordener. 

Jeg kan sige om Venstres og De Konservatives 
forslag til motiveret dagsorden, at vi i Frem- 
skridtspartiet ikke er så smålige. Selv om vi har 
fremsat vores eget forslag til motiveret dags- 
orden, kan vi også støtte forslaget fra Venstre og 
De Konservative. 

Om det forslag til motiveret dagsorden, der 
foreligger fra Dansk Folkeparti, er det vores 
opfattelse, at det godt kunne have været lidt 
mere præcist og uddybende, men vi støtter 
antydningen af intentioner i forslaget. 

(Kort bemærkning). 
Kristian Thulesen Dahl (DF): 
Jeg stillede ved starten af debatten i dag et 
meget konkret og entydigt spørgsmål til inden- 
rigsministeren og også til hr. Poul Qvist Jørgen- 
sen som ordfører for Socialdemokratiet. Jeg fik 
ikke noget svar, men det kan være, fordi inden- 
rigsministeren på daværende tidspunkt havde 
været oppe på talerstolen meget længe og ikke 
fandt anledning til at tage ordet igen. 

Men jeg vil gerne endnu en gang forsøge at få 
et svar fra indenrigsministeren, for jeg synes, 
det er ret væsentligt at have et klart svar på det 
spørgsmål under en debat som den, vi har i dag. 
Finder indenrigsministeren, at det er positivt, at 
Danmark udvikler sig til et multietnisk sam- 
fund? Finder ministeren, at det er en berigelse 
for Danmark som samfund at være multinatio- 
nalt eller bevæge sig hen imod det multinatio- 
nale? Grunden til, jeg spørger, er naturligvis 
stadig væk den artikel, som ministeren selv har 
forfattet, og som var i Søndagsavisen i uge 9, 
hvor ministeren skriver, at en bred accept af det 
multinationale samfund som en berigelse tager 
tid. Hvordan det kan læses anderledes, end at 
regeringen går ind for, at Danmark skal udvik- 

les til et multietnisk/multinationalt samfund, 
står hen som en gåde, medmindre indenrigs- 
ministeren altså tager ordet og besvarer disse 
meget enkle og meget entydige spørgsmål. 

Indenrigsministeren (Birte Weiss): 
Jeg har svaret på spørgsmålet én gang, men lad 
os bare tage den en gang til. 

Jeg mener ikke, at Danmark er et multietnisk 
samfund, og det tror jeg for så vidt aldrig at 
Danmark bliver, men der er nogle små pletter 
rundt omkring i Danmark, som har meget klare 
træk af at være sammensat af mange forskellige 
nationaliteter, og som derfor godt kan kaldes 
multietniske. 

Dér nævnte jeg lidt tidligere et lille hjørne af 
Århus, nemlig Gjellerupparken, Nørrebro og 
Vesterbro i København, og vi kan godt pege på 
nogle andre kvarterer eller små hjørner i kom- 
muner, hvor der er dette meget brogede præg. 
Det skaber en lang række problemer. En ordent- 
lig eller en dækkende karakteristik af den tid- 
ligere regerings indsats for at løse disse proble- 
mer er, at den har næsten ikke været gjort. 
Hvem er det, der har lavet Byudvalgets arbejde 
og sat alle de forskellige initiativer i gang? Det 
er den nuværende regering. Hvem er det, der 
har lavet ændringer i boliglovgivningen med 
henblik på at få skabt et mere nuanceret bosæt- 
ningsmønster? Det er den nuværende regering. 
Og sådan kunne jeg blive ved. 

Derfor er hele pointen i dette her, at et land, 
hvor der er en så lille procentdel udlændinge, 
ikke kan betragtes som multietnisk, men samti- 
dig må vi jo konstatere, at disse små hjørner fin- 
des, og dér må vi løse de problemer, der er. Det 
er en udvikling, som man kan sige finder sted 
på godt og ondt. Det gode skal vi glæde os over, 
det dårlige er vi i fuld gang med at få gjort noget 
ved. 

(Kort bemærkning). 
Kristian Thulesen Dahl (DF): 
Når jeg tager ordet igen, er det, fordi ministeren 
selv efterlyser, at vi skal have en saglig debat, at 
vi skal komme ind til benet, til kernen af pro- 
blemstillingen, og at vi ikke skal have de dér 
fordomme og alle disse ting. Derfor er jeg oprig- 
tigt interesseret i at finde ud af, hvad regeringen 
egentlig mener, men jeg må indrømme, at det 
svar, som ministeren forsøgte at give her, kom 
ikke sagen nærmere. Den undrende socialde- 
mokratiske vælger føler, at det rent faktisk er et 
meget stort problem, at der er dele af Danmark, 
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som ministeren selv siger udvikler sig til multi- 
etniske minisamfund i Danmark. Det er egentlig 
det, jeg hører ministeren sige er en realitet, og 
det finder jeg er dybt problematisk. 

Ministeren skriver i sit indlæg, at en bred 
accept af det multinationale samfund som en 
berigelse tager tid. Ministeren skriver jo ikke, at 
det er meget problemfyldt, at problemerne 
strømmer ind osv. Det er meget lidt nuanceret, 
og derfor må jeg sige, at også hen imod afslut- 
ningen af denne debat kan jeg altså ikke forstå 
det svar, ministeren kommer med, anderledes, 
end at det er en bekræftelse af det, ministeren 
skriver i dette indlæg, nemlig at regeringen og i 
særdeleshed Socialdemokratiet i denne forbin- 
delse ser det multinationale samfund som en 
berigelse. Dansk Folkeparti synes, det er meget 
kedeligt, at regeringen indtager den holdning. 

Pia Kjærsgaard (DF): 
Jeg skal forholde mig lidt til, hvad ordførerne 
har sagt under debatten, og jeg må da sige som 
start, at Venstre og De Konservative i det mind- 
ste forholdt sig til debatten, hvad naturligvis er 
ganske udmærket. Lad os håbe, at Venstre og 
De Konservative også kan levere varen den dag, 
et fornuftigt flertal vil stramme lovgivningen. 
Det sker ikke på denne side af et folketingsvalg, 
men måske kommer valget, før vi aner det, og så 
bliver det faktisk spændende at se, om den dan- 
ske befolkning denne gang vil gøre op med den 
førte fremmedpolitik, for det er faktisk på høje 
tid. 

Jeg vil så til gengæld sige til fru Birthe Rønn 
Hornbech, som var heroppe og fortælle, at da 
Venstre og De Konservative havde fremsat 
deres eget dagsordenforslag, stemte de for det, 
at jeg fik ikke noget at vide om, hvordan de ville 
forholde sig til Dansk Folkepartis forslag om en 
folkeafstemning. Selv om man fremsætter sit 
eget dagsordenforslag, kan man da godt stem- 
me for andres, og det gør Dansk Folkeparti. Vi 
stemmer for alle tre forslag; jeg kan se, de kom- 
mer til afstemning alle tre. Selvfølgelig er vi da 
mest opsatte på vores eget, fordi det så er dan- 
skerne, der får lov at bestemme, og det mener vi 
faktisk vi har behov for; men vi kan også sag- 
tens stemme for de to andre foreslåede dags- 
ordener. 

Så vil jeg godt sige lidt til Det Radikale Ven- 
stre, som forholdt sig til historien og henviste til 
indvandringen gennem tiderne. Polakkerne, 
kartoffeltyskerne, og hvad de blev kaldt alle 
sammen, er historiske kendsgerninger, og nu så 

vi, hvordan det fortsatte med somalierne, paki- 
stanerne, iranerne osv.; den rene nye kultur. 

Det var det, der fremgik af Det Radikale Ven- 
stres ordførertale. Det, der ikke fremgik så klart, 
var, om Det Radikale Venstre også ønsker det 
multietniske samfund, eller om Det Radikale 
Venstre mener, at det har vi altid haft, og at det 
bare er et led i den udvikling, vi er inde i nu. Nu 
kommer der altså andre kulturer, og dem må vi 
acceptere, ligesom vi har accepteret alle dem, 
der før i tiden er kommet. 

Jeg synes, det er det rene vrøvl. Det, vi havde 
indtil 1983, var en fornuftig, afbalanceret 
udlændingelov, hvor Danmark overholdt de 
konventioner, vi havde skrevet under på. Dér, 
hvor ufornuften startede, hvor det hele gik i 
skred, var med den nye udlændingelov, som 
beklageligvis blev skrevet under af en konser- 
vativ justitsminister og med en konservativ 
statsminister ved roret. 

Jeg vil så springe frem til Enhedslisten og 
sige: Tak for reklamer. Vi har såmænd ikke spor 
imod, at Enhedslisten stod og fortalte om Dansk 
Folkepartis kampagne her i foråret mod det 
multietniske samfund. Det eneste, Enhedslisten 
glemte at sige, var telefonnummeret, og det vil 
jeg da godt nævne her for dem, der er i tvivl: 
38 38 33 88. 38 38 33 88! 

CD's ordfører kom med en masse rosenrød 
snak. Fru Mimi Jakobsen talte rørende om den 
lille pige, der kæmpede og stred for at få et 
arbejde og hver gang blev afvist af den hårde og 
ubarmhjertige danske arbejdsgiver. Hvis man 
tog nogle andre eksempler frem, kunne man 
nævne den muslimske dreng, som medierne har 
haft oppe til debat for ikke lang tid siden, der 
ikke ville følge badereglerne på sin skole. Man 
kunne også fremhæve den unge pige, der hånd- 
hæver sit tørklædekrav. 

Man kunne også nævne de svømmetimer i 
den lokale svømmehal, der nu er forbeholdt 
muslimske kvinder og piger, og hvor man i den 
annonce, man indrykker i den lokale avis, gør 
opmærksom på, at vinduerne sidder så højt, at 
ingen kan kigge ind, at der er ansat kvindelige 
instruktører og livreddere, og at rummene er 
garanteret lukket område. Jeg synes i hvert fald 
ikke, det er en måde at forsøge at integrere på, 
hvis det er det, man gerne vil, og det er der jo 
mange ordførere der har talt om. Det er igen en 
særbehandling, som jeg synes er ganske urime- 
lig. 

Man kunne måske også fremhæve de mus- 
limske kvinder, der bliver undertrykt af deres 
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egne mænd og ikke får lov til at gå til sprogun- 
dervisning, og mange ordførere mener, det ville 
være godt, at de lærte dansk. Det er jeg enig i, 
men de får ikke lov at komme der, og den 
undertrykkelse synes jeg overhovedet ikke har 
være nævnt i denne debat. Det synes jeg faktisk 
man også burde have været inde på i en debat 
om de multietniske samfund. 

I øvrigt er man også nu begyndt at foreslå 
specialplejehjem for ældre etniske grupper, 
ghettoplejehjem kunne man næsten fristes til at 
kalde dem. Det dér lykkeland med, at muslimer 
tager hånd om deres egne, er jo begyndt at blive 
udvandet. Man er begyndt at snakke om, at der 
nu skal opføres særplejehjem, ghettoplejehjem, 
for at man kan tilgodese de etniske minoriteter. 

Jeg tror bestemt ikke, det er danskerne, der er 
noget galt med. Jeg tror virkelig, at debatten er 
meget intens, og jeg tror ikke, det kun er mig, 
der oplever det, når jeg er ude til politiske 
møder. Jeg kunne forestille mig, at rigtig mange 
politikere oplever det. Man kan vel næppe und- 
gå at se, hvilken mediedebat der er, hvor mange 
der forsøger at få et indlæg eller et læserbrev 
optaget om det her problem, som Danmark har 
pådraget sig, og rigtig mange bliver afvist, fordi 
der ikke er plads og af andre årsager, og endnu 
flere tør faktisk ikke, fordi de er bange for at 
gøre rede for deres synspunkter, hvad jeg synes 
er utrolig ulykkeligt i et gammelt demokratisk 
samfund. 

Det, der kunne være noget galt med, kunne jo 
være magthaverne, det kunne være medierne, 
det kunne være den politiske korrekthed, der 
hænger folk langt ud af halsen og får folk til at 
trække sig ind i sig selv. Det kan det her også 
ende med, og det ville være det allermest ulyk- 
kelige. Og man kan stille spørgsmålet, om det, 
politikerne egentlig vil, bare er at ignorere det i 
så lang tid, at danskerne bliver pragmatiske og 
ligeglade. Jeg håber ikke, det sker, og jeg tror det 
faktisk heller ikke. 

Det, jeg har kunnet konstatere efter dagens 
debat, er, at danskerne i endnu et stykke tid skal 
knytte næverne i bukselommerne og finde sig i 
tingenes tilstand. Det synes jeg er sørgeligt, og 
jeg kan garantere, at ved det folketingsvalg, som 
kommer inden for en overskuelig periode, vil 
der blive sat fokus på det her. Jeg håber, at folk 
vil forstå, at det bliver et emne i den valgkamp, 
vi skal ud i før eller senere, og jeg kan garantere, 
at Dansk Folkeparti vil betragte det som en for- 
nem opgave. 

Også efter valget er vi i stand til at levere den 
vare, som den danske befolkning forventer af 
os, nemlig en stramning af denne lovgivning på 
mange konkrete punkter, sådan at vi ikke 
udvikler os hen mod et multietnisk samfund. 

Hermed sluttede forhandlingen. 

Afstemning 

Forslag om motiveret dagsorden nr. D 86 af Pia 
Kjærsgaard (FP) (se foran) forkastedes, idet 6 
(FP og DF) stemte for, 99 (S, V, KF, SF, RV, EL og 
CD) imod. 

Forslag om motiveret dagsorden nr. D 87 af 
Helge Adam Møller (KF) og Birthe Rønn Horn- 
bech (V) (se foran) forkastedes, idet 46 (V, KF, 
FP og DF) stemte for, 60 (S, SF, RV, EL og CD) 
imod. 

Forslag om motiveret dagsorden nr. D 88 af 
Tom Behnke (se ovenfor) forkastedes, idet 6 (FP 
og DF) stemte for, 99 (S, V, KF, SF, RV, EL og 
CD) imod. 

Hermed sluttede forespørgslen. 

Den næste sag på dagsordenen var: 
10) Første behandling af lovforslag nr. L 234: 
Forslag til lov om indfødsrets meddelelse. 
Af justitsministeren (Frank Jensen). 
(Fremsat 16/4 97). 

Lovforslaget sattes til forhandling. 

Forhandling 

Niels Højland (FP): 
Der har været en lang debat i dag om flygtnin- 
ge- og indvandrerpolitikken, som selvfølgelig i 
forskellig grad berører en stor del af den danske 
befolkning. Og nu er der igen en lang række 
mennesker, der skal være nye danskere og til- 
deles dansk statsborgerskab. Det er klart, at 
Fremskridtspartiet her ligesom tidligere vil se 
dem efter én for én for at se, om der er nogen, 
der har begået en kriminel handling; i så fald 


