
ASYLPOLITIK OG RETSSIKKERHED 
Tale ved Bedsteforældre for Asyls demonstration på Gammeltorv lørdag 
26.11. 2016 

Vi er vant til at opfatte Danmark som en retsstat. Som et land, hvor 
retssikkerhed for enhver - også for flygtningen - er en selvfølge. 

Sådan er det ikke mere! efter mere end 150 stramninger af 
udlændingeloven trues retssikkerheden for mennesker på flugt for krig 
og ødelæggelse. Så sent som i den sidste finanslov aftaltes 7 nye 
usympatiske stramninger. 

Udlændingeloven administreres af Udlændingestyrelsen. Styrelsen 
træffer afgørelser i sager om opholdstilladelse og familiesammenføring. 
Desværre på en måde, der - for at sige det pænt - er stærkt udfordrende 
for retssikkerheden. 

Så udfordrende og alvorligt at det for nylig fik to professorer - den ene 
endda tidligere Justitsminister - til i en kronik i Jyllandsposten at kræve 
en uvildig undersøgelse. For det er vigtigt om der er tale om politisk 
dikteret bevidst fusk eller bare om administrativt sjusk? 

Er det nu så slemt. For Udlændingestyrelsens afgørelser om 
opholdstilladelser kan jo indklages for Flygtningenævnet. - Men bemærk, 
ikke til domstolene! Det er et retssikkerhedsproblem, der vil noget. For 
Udlændingestyrelsen afgør sagerne som første instans. Og når afslag på 
opholdstilladelse ankes til Flygtningenævnet, ja så sidder 
Udlændingestyrelsen minsandten med ved bordet. Og skal behandle 
klager over sig selv! 

Man skal nok være politiker fra blå blok - nå ja eller socialdemokrat - for  
at være blind for, at dette ikke er administrativ ordentlighed og 
nødvendig retssikkerhed. 

Blå bloks og socialdemokraternes lyst til at stramme videre er uden 
hæmninger. Men de er ved at få et problem. De mange stramninger gør 
det sværere og sværere at stramme mere.  

Hvordan hænger det så sammen? 



Jo - det er nemlig ikke bare anstændighed og medmenneskelighed, blå 
blok og socialdemokratiet har lagt bag sig. Stramningerne har gjort 
dansk udlændingepolitik ekstrem. Så ekstrem at dansk lovgivning nu 
kommer i konflikt med internationale konventioner, Danmark har 
underskrevet. 

Det ved Inger Støjberg godt. Hun prøver at dække over det ved at sige, at 
Danmark bare løber en “procedure risiko”. På almindeligt dansk betyder 
det, at Danmark begår konventionsbrud. Skulle nogen finde på at klage 
over Danmark, ved Støjberg jo godt, at det tager 5-6 år for europæiske 
institutioner at afgøre klagesager. Så hun regner nok med glemslens 
nådige tilgivelse. Men det skal hun ikke! 

Martin Henriksen og hans fæller er fløjtende ligeglade med 
konventionerne . De stopper bare mere halm i træskoene og blår i øjnene 
og vil have Danmark ud af konventionerne. For så de kan stramme 
mere. . De andre i blå blok er enige. Og hvad gør Socialdemokraterne? 
De tier - og samtykker! 

At danske folkevalgte politikere kan komme så langt ud er grotesk. Har 
de fuldstændigt glemt, at konventionerne blev til som reaktion på anden 
verdenskrigs rædsler og flygtningestrømme? Har de fuldstændigt glemt, 
at konventionernes formål er at beskytte det enkelte menneske mod 
myndigheders og staters overgreb?  

Det skulle de tage at tænke på. For skulle det blive nødvendigt, vil 
konventionerne jo også beskytte både Støjberg, Henriksen, og de andre 
blå. Og dig og mig! 

Derfor: lad os protestere mod blå bloks angreb på konventionerne. Lad os slås 
for ordentlighed og retssikkerhed i dansk asyl- og udlændingepolitik. 

Jørn Nerup, Bedsteforældre for Asyl. 




