
Integration er alles ansvar 
 
Siden starten af 80’erne har skiftende regeringer og politiske flertal forsøgt at besvare de spørgsmål om 
flygtninge og integration, der gang på gang er dukket op i den danske debat. Her i år 2014 står det klart, at 
mange de svar, der er blevet givet indtil nu, enten har været mangelfulde eller decideret skadelige. 
Integrationsindsatsen ift. flygtninge og indvandrere fra fattige ikke-vestlige lande er på mange måder slået 
fejl, og ingen er kommet med et sammenhængende forslag, der både kan sikre en fair behandling af de 
flygtninge, der kommer hertil, samt sikre en velfungerende inklusion i det danske samfund af dem, der 
ender med at blive. SF Ungdom ønsker at vende denne tendens. Vi vil sikre en flygtningepolitik, der 
anerkender Danmarks ansvar og respekterer, at menneskerettighederne er universelle. Samtidig vil vi 
kæmpe for en effektiv integration, der bygger på respekt for mennesker, accept af grundlæggende værdier 
i det danske samfund og gensidige, retfærdige krav til danskerne og de mennesker, der ønsker asyl, 
opholdstilladelse og statsborgerskab. Dette papir præsenterer SFU’s holdning til flygtningespørgsmålet, og 
hvordan vi vil inkludere de fattige ikke-vestlige flygtninge, der får ophold i Danmark, og deres 
efterkommere i vores samfund. 
En retfærdig flygtningepolitik Siden anden verdenskrig har der ikke været så mange flygtninge i verden, som der er i dag, og Danmark 
har et ansvar for at modtage flere flygtninge, end vi gør nu. Fordi vi skal tage et medmenneskeligt ansvar 
for mennesker, der ikke kan klare sig selv, men også fordi vi på nuværende tidspunkt er en krigsførende 
nation, og derfor skal tage ansvar for de mennesker, vi er med til at gøre til flygtninge. Vi skal i højere grad 
samarbejde med andre europæiske nationer om en fair fordeling af flygtninge, fordi den nuværende 
fordeling placerer mange under kummerlige forhold i lande, der ikke har kapaciteten til at hjælpe dem. 
Samtidig skal Danmark arbejde for, at de umenneskelige metoder, der bruges til at holde flygtninge ude af 
EU, afvikles. Det er essentielt, at danske retsstatsprincipper og menneskerettighederne gælder for alle, og 
dette skal afspejle sig i vores behandling af asylansøgere. 
Den store fejl ved Danmarks asylpolitik i de sidste mange år er, at vi i udgangspunktet behandler 
asylansøgere, som om de forlader landet igen om meget kort tid. Dette er forfejlet, da de konflikter, som 
mennesker flygter fra, oftest tager meget længere tid at løse. Derfor er det nødvendigt, at vi gør en endnu 
større indsats for aktivt at integrere asylansøgere i samfundet, både før og efter de får deres sag behandlet. 
Dette skal særligt gøres igennem sprogundervisning, psykologhjælp og gradvist stigende tilknytning til det 
danske samfund. For at integrere asylansøgere bedre, skal det gøres nemmere at få lov til at bo, arbejde og 
gå i skole uden for centrene. SFU ønsker derudover, at der skal sættes en grænse for, hvor længe man kan 
have boet i Danmark og stadig kunne sendes tilbage til det land, man er flygtet fra. SFU er i øvrigt af den 
overbevisning, at det er et skråplan at medregne hjælp til flygtninge i Danmark i den samlede ulandsbistand. 
Det er to forskellige ting. 
 
Retfærdig familiesammenføring 
Det er en grundlæggende rettighed, at kunne være sammen med sin familie. Den nærmeste familie er 
altafgørende for f.eks. børns udvikling og trivsel. Derfor giver det ingen mening, at begrænse 
familiesammenføringerne mere end i dag, da dette kun vil være skadeligt for integrationen i det danske 
samfund. Derudover strider det imod alle medmenneskelige principper at efterlade børn i krigszoner, og det 
er i mange tilfælde konsekvensen af den begrænsede familiesammenføring, da børn ofte ikke kan klare den 
horrible flugt til Europa. Vi ønsker et nyt regelsæt for familiesammenføringer, der baserer sig på retfærdige 



krav og menneskeretslige principper. Derfor er vi imod af en række af de nuværende krav på området. Dette 
gælder også 24-årsreglen og tilknytningskravet som vi fortsat er modstandere af. Dels fordi de ikke virker, 
og dels fordi det diskriminerer en stor gruppe mennesker, nydanskere såvel som andre danskere. Vi 
anerkender dog, at diskussionen om flygtninge og integration er bredere end disse spørgsmål og vil arbejde 
for, at brede debatten så meget ud som muligt. 
Adskillelse skaber fordomme En stærk integrationsindsats fra første dag er væsentlig for at skabe forudsætninger for en succesfuld 
integration med gode relationer. Mange etniske danskere har i dag ingen kontakt til flygtninge eller 
nydanskere i hverdagen, og baserer derfor deres syn på flygtninge og nydanskere på mediernes ofte 
negative, stereotype billede af dem. Dette er et af de grundlæggende problemer med integration i det danske 
samfund. Omvendt skaber adskillelsen også forudsætningen for at parallelle samfund kan opstå i 
ghettoerne, samfund hvor reaktionære religiøse kræfter bliver så stærke at de aktivt kan modarbejde 
integrationen og skabe et fjendebillede blandt indvandrere af danskere.  Mange danskere er nervøse for, at 
de penge, som bruges på nydanskere og flygtninge, vil betyde velfærdsforringelser. Danskerne er efter 
krisen pressede, mange står uden job og understøttelse, og mener ikke, det kan være rimeligt, at der ikke er 
penge til dem. Det skaber en stigende modvilje mod at hjælpe flygtninge og anerkende deres problemer. 
Desuden styrker det de fordomme, som fører til en øget diskrimination, som gør det sværere for mennesker 
uden et danskklingende navn at få et arbejde. Dette gør det sværere for dem at få en bolig i et andet område 
og forlade ghettoerne. Resultatet er parallelsamfund, som hverken er til gavn for nydanskere eller etniske 
danskere. 
SFU ønsker en politik, som arbejder aktivt for at blande samfundslagene i Danmark, både imellem og 
internt i kommunerne. Vi ønsker flere penge afsat til at bryde ghettoerne op med blandet bebyggelse og 
skaffe passende boliger til flygtningene. Der skal arbejdes aktivt med at fordele de flygtninge, der skal have 
et sted at bo i Danmark, ud over hele landet, samt i forskellige boligområder, hvor der skal arbejdes på at 
inddrage lokale borgere for at integrere nydanskerne i f.eks. det lokale foreningsliv. En vellykket integration 
kræver, at en nydansker får et netværk, som også indeholder danskere.  
Frihed til forskellighed Danmark er grundlæggende et frit land. Vi har nogle helt grundlæggende rettigheder, som vi har tilkæmpet 
os. Det er rettigheder som ytringsfrihed, trosfrihed og holdningsfrihed. I SFU vil vi aldrig acceptere 
diskrimination på baggrund af tro, kultur, etnicitet, seksualitet eller køn. Det betyder bl.a., at folk må tilhøre 
og praktisere den religion, de ønsker, og bære de religiøse symboler, de vil – det sig være et muslimsk 
tørklæde, en jødisk kippa eller et kristent kors – så længe de samtidig lever og deltager som medborgere i 
vores samfund, med respekt for dettes love og regler. Ingen kvinde skal tvinges til at gå med tørklæde, og 
ingen er mindre værd pga. deres seksualitet. Det betyder også, at SFU til enhver tid vil tage kraftigt afstand 
fra religiøse praksisser og kulturer, der bryder med disse og ovennævnte principper. Det betyder også, at vi 
forbeholder os retten til at tage stilling til tildeling af indfødsret på baggrund af disse principper. Disse er 
nemlig med til at skabe tolerance og derfor også sammenhængskraft i samfundet. Angreb herpå er derfor 
en hindring for god integration, og skal ikke accepteres.  
 
God integration starter tidligt 
Det er vigtigt, at integrationen sker allerede fra barnsben af, og derfor er det nødvendigt, at flere nydanske 
børn kommer i daginstitutioner, og at der allerede her gøres en ekstra sproglig indsats for tosprogede børn. 
For at opnå øget indmeldelse i dagtilbud, ønsker SFU, at man fra kommunens side laver mere opsøgende 



arbejde, samt at det gøres billigere at have børn i daginstitution. I det lange løb ønsker SFU, at dagtilbuddene 
skal være gratis, så man kan indføre aktivt fravalg af om indmeldelse af børn i daginstitutioner.  
Med folkeskolereformen er der kommet obligatorisk lektiecafé og tolærerordning, som kan være til gavn 
for nydanske børn, der grundet sproglige barrierer ikke kan få hjælp hjemme. Det er også vigtigt, at lærere 
bliver efteruddannet til at arbejde bedre med nydanske børn, herunder uddannelse i hvordan man løser 
udfordringer, der kan opstå i kulturmødet. Undervisning i kultur og religion bør forbedres.  
Det frie skolevalg er ofte medvirkende til, at elevfordelingen er uhensigtsmæssig, derfor mødes elever ikke 
på tværs af samfundslagene. Af denne grund er vi imod skoler, der underviser på et stærkt religiøst grundlag, 
og mener ikke, de bør få statsstøtte. Disse eksempler kan være hindrende for integration, og derfor ønsker 
SFU at omlægge skoledistrikterne i de store byer så de kommer til at ligge på tværs af forskellige typer af 
boligkvarterer. På længere sigt ønsker vi at nedbryde de homogene boligkvarterer og dermed sikre mere 
mangfoldige beboelsestyper og dermed indbyggere med forskellige økonomiske og sociale baggrunde. 
Dette giver grobund for at blande samfundslagene i folkeskolen uden at gå på kompromis med den lokale 
forankring. På ungdomsuddannelser er der er problemer i integrationsprocessen. Derfor ønsker SFU, at de 
krav, som vi normalt stiller til ungdomsuddannelser, gymnasiale som faglige, også tilpasses til nydanske og 
tosprogede elever. Derudover vil vi have indført målrettet lektiehjælp til tosprogede elever med fagligt 
kvalificerede lærere. Modersmålsundervisning er essentielt, for at tosprogede børn kan få et udbytte af 
folkeskolen, fordi det er umuligt at lære sit andet sprog uden først at forstå sit første. Ens modersmål er den 
ramme man forstår verden ud fra og uden det grundlag, har man markant ringere muligheder både fagligt, 
socialt og identitetsmæssigt. Både på skoler og i daginstitutioner ønsker vi, at der laves en aktiv 
integrationsindsats, som tager højde for kulturelle og religiøse forskelle i hverdagen, med fokus på forældre 
der er flygtninge og familiesammenførte med flygtninge. 
 
Arbejdsmarkedet er et afgørende skridt 
En aktiv beskæftigelsesindsats er afgørende for vellykket en integration. Gør man nydanskere til en del af 
det danske arbejdsmarked, vil de automatisk blive integreret i nogle af hverdagens fællesskaber, der gør det 
muligt at blive en del af det danske samfund. 
For SF Ungdom er det afgørende, at den enkelte nydansker viser vilje til at være en del af arbejdsmarkedet. 
Derfor er det et krav, at alle nydanskere, der opnår opholdstilladelse i Danmark, hurtigst muligt gennemfører 
et kursusforløb i dansk sprog, samfund og kultur, der vil være en forudsætning for at kunne begå sig på en 
arbejdsplads. Ligeledes finder vi det retfærdigt, at der stilles de samme krav til flygtninge som til etniske 
danskere, når det drejer sig om at være til rådighed for arbejdsmarkedet.  
Viljen til integration skal dog være gensidig. Derfor er det også vigtigt, at samfundet viser vilje til at 
inkludere nydanskere på arbejdsmarkedet. Allerede i dag er flygtninge en stor ressource på 
arbejdsmarkedet, og det skal vi i højere grad gøre brug af, også ved nye flygtninge. Kan man bidrage, skal 
man bidrage. Derfor vil vi indføre støtteordninger for virksomheder, der aktivt bidrager til at få nydanskere 
i beskæftigelse. Derudover ønsker vi at ændre de nuværende vurderinger af udenlandske uddannelser ift. 
danske, så det bliver nemmere at få konverteret dem til det danske arbejdsmarked. Dette inkluderer også 
støtte til evt. nødvendig efteruddannelse. 
 
Med disse initiativer vil vi bryde med tidligere tiders dårlige integrationsindsatser, og går til kamp for en 
retfærdig politik, der virker. Fremtiden er et åbent samfund med lighed og plads til forskellighed i 
fællesskab - ikke et splittet samfund med fordomme og kulturelle konflikter. 
 



 
Dette papir dedikeres til Servet Benli og hans kamp for at sikre retfærdig integration og inklusion af alle 
indvandrere i det danske samfund.  
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