Bedsteforældre for Asyl
Høringssvar til ny kvoteordning, sags nr. 2017-6285

I bemærkninger til forslaget anføres:
”Danmark har i årene 2006-16 modtaget et stigende antal spontanasylansøgere.”
Umiddelbart læses det, som om de anførte år er inklusive.
Mens der i 2015 kom 21.000, var det kun 6.000 i 2016 og i 8 måneder af 2017 kun 2254.
Tilstrømningen er altså effektivt reduceret og kan absolut ikke bruges som argument for
ikke at modtage blot 500 kvoteflygtninge (< 0,1‰ af befolkningstallet).
Desuden bemærkes:
”Danmark har et ansvar for at hjælpe mennesker på flugt, men vi skal ikke tage så mange
flygtninge, at det truer sammenhængskraften i vores land.”
Her ønsker forslaget at give indtryk af, at 500 kvoteflygtninge skulle kunne true
sammenhængskraften.
Det overses fuldstændigt, at det fællesskab og samarbejde i asyl- og integrationsfasen, der
foregår mellem flygtninge, talrige frivillige, centeroperatører og kommunen,
i den grad forstærker sammenhængskraften i den del af befolkningen, der har hjerte.
At lade den til enhver tid siddende integrationsminister fra år til år afgøre antallet af
kvoteflygtninge bl.a. på baggrund af den statistiske udvikling i integrationen af de
flygtninge, der allerede bor her i landet, vil føre til højst variable og subjektive resultater.
Eneste anstændige løsning er fortsat at operere med en fast kvote som FN kan disponere
over i sit internationale arbejde med fordeling af flygtninge. Antallet på 500 årlige
kvoteflygtningen bør som et minimum genindføres. (Sverige har netop øget til 5.000!)
Danmark bør med andre ord fortsat indgå i UNHCR´s arbejde med at fordele og genbosætte
flygtninge, selv om vi ikke er juridisk forpligtede. Hvis vi ikke vil påtage os en så beskeden
del af verdens flygtningeproblemer, sender det et helt forkert signal til omverdenen og det
vil medvirke til diskvalificering af hele FN’s flygtningefordeling.
Bedsteforældre for Asyl noterer, at adskillige borgmestre har meldt ud, at de kan modtage
flere flygtninge ...
Bedsteforældre for Asyl må derfor stærkt fraråde at forslaget vedtages.
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