Oversigt over udlændige-/ flygtningemyter
Dette er blot er udpluk af de myter, som vi ofte støder på, når der debatteres udlændige og flygtninge.

Myte 1: Flygtninge kan vende trygt hjem efter få år.
Fakta:
Hvad enten flygtninge er flygtet fra krig eller diktatur, så viser erfaringen, at der oftest går mange år, før det
vil være trygt for dem at vende tilbage. Se bare på Afghanistan, hvor krigen har varet i 20 år, og hvor
Taleban har overtaget magten. Eller på Syrien, hvor krigen stadig raser på 11. år, og Assad stadig er
diktator.
Kilder: Her er kilderne en del af svaret (Syrien, Afghanistan)

Myte 2: Krigsflygtninge har kun brug for midlertidig beskyttelse.
Fakta:
I 2015 sænkede et flertal i Folketinget barren for, hvornår en flygtning kan miste sin opholdstilladelse. Man
indførte ”midlertidig beskyttelsesstatus”. Det betyder, at en flygtning kan miste sin opholdstilladelse, selv
om forholdene i hjemlandet fortsat er ”alvorlige”, ”skrøbelige” og ”uforudsigelige”.
Eksempelvis mister mange syrere i øjeblikket deres opholdstilladelser, selvom der stadig er krig i Syrien, og
selvom Assad stadig er diktator i landet. ”Midlertidig” betyder desuden, at deres sager skal genvurderes
hvert år. Det sætter en kæp i hjulet for integrationen, og uvisheden er psykisk belastende for den enkelte
og familierne.
Kilde: § 7 stk. 3 i udlændingeloven, https://uim.dk/arbejdsomraader/vurdering-af-syreres-ophold-idanmark/

Myte 3: Det er for nemt at få dansk statsborgerskab.
Fakta:
Danmark er et af de lande i Europa, ja, i hele verden, hvor det er sværest for udlændinge at få
statsborgerskab: Ifølge grundloven skal hvert enkelt nyt statsborgerskab vedtages med navns nævnelse
som en lov i Folketinget.
Kravene til danskkundskaber, indfødsretsprøve, opholdstid, selvforsørgelse, fravær af bøder og andre
straffe og meget andet er vokset og vokset de senere år.
Processen er uden retssikkerhed og domstolsprøvelse.
Folketingets Indfødsretsudvalg kan give afslag uden begrundelse, og der er ingen steder, man kan klage.
Det har som konsekvens, at gruppen af mennesker, der har udsigt til at bo i Danmark resten af livet uden
dansk statsborgerskab og dermed fulde borgerrettigheder, vokser.

Vi taler om mennesker, der er født og opvokset i Danmark og kan være født af forældre, der er født og
opvokset i Danmark, og som aldrig bliver danske statsborgere og derfor aldrig får mulighed for at deltage i
vores demokrati.
Kilde: Rapport fra Institut for menneskerettigheder. https://menneskeret.dk/udgivelser/statsborgerskabunge
https://menneskeret.dk/nyheder/paafaldende-faa-udlaendinge-tildeles-dansk-statsborgerskab

Myte 4: Det er for nemt at få permanent opholdstilladelse.
Fakta:
Reglerne for permanent opholdstilladelse er blevet strammet igen og igen. Det betyder blandt andet:
Hvis du vælger at tage en uddannelse, skal du vente i mange år, før du kan søge om permanent
opholdstilladelse.
Hvis du har været på kontanthjælp på grund af covid-19, skal du vente i mange år, før du kan søge om
permanent opholdstilladelse.
Selvom du er en del af arbejdsstyrken og er eksempelvis tømrerlærling, så tæller det ikke med i det
beskæftigelseskrav, der stilles.
Hvis du går i gymnasiet, efterfulgt af et sabbatår og dernæst fem år på universitetet, så skal du vente
yderligere fire år efter sin kandidat, før du kan søge om permanent opholdstilladelse. Dette gælder også,
hvis du er født og opvokset i Danmark.
Så enten skal du lade være med at uddanne dig, eller også må du vente, til du er i slutningen af 20’erne, før
du kan søge om permanent ophold!
Kilde: Liste over antallet af gange der er ændret i udlændingelovens § 11 der regulerer området:
2021-01-01 – LBKG 2020-10-22 nr 1513 Udlændingeloven
2020-06-15 – LBKG 2019-10-02 nr 1022 Udlændingeloven
2020-01-01 – LBKG 2019-10-02 nr 1022 Udlændingeloven
2019-04-04 – LBKG 2019-03-10 nr 239 Udlændingeloven
2019-03-01 – LBKG 2017-10-02 nr 1117 Udlændingeloven
2018-05-01 – LBKG 2017-10-02 nr 1117 Udlændingeloven
2018-01-01 – LBKG 2017-10-02 nr 1117 Udlændingeloven
2017-05-15 – LBKG 2016-05-09 nr 412 Udlændingeloven
2016-02-05 – LBKG 2014-09-19 nr 1021 Udlændingeloven
2015-01-01 – LBKG 2014-09-19 nr 1021 Udlændingeloven
2012-07-01 – LBKG 2011-08-24 nr 947 Udlændingeloven
2012-05-15 – LBKG 2011-08-24 nr 947 Udlændingeloven
2011-01-01 – LBKG 2010-08-18 nr 1061 Udlændingeloven
2010-06-02 – LBKG 2009-08-10 nr 785 Udlændingeloven
2009-08-01 – LBKG 2008-07-08 nr 808 Udlændingeloven
2008-07-01 – LBKG 2007-08-06 nr 1044 Udlændingeloven
2007-05-01 – LBKG 2006-09-01 nr 945 Udlændingeloven
2007-02-01 – LBKG 2006-09-01 nr 945 Udlændingeloven
2006-05-01 – LBKG 2005-08-24 nr 826 Udlændingeloven
2006-04-01 – LBKG 2005-08-24 nr 826 Udlændingeloven
2005-07-01 – LBKG 2004-07-17 nr 808 Udlændingeloven

2004-07-17 – LBKG 2004-07-17 nr 808 Udlændingeloven
Myte 5: Når du er født i Danmark, er du dansk statsborger.
Fakta:
Nej.
I Danmark bliver man ikke statsborger, når man fødes på landets territorium, ligesom man gør i
eksempelvis USA. Mange mennesker, der er født i Danmark, må kæmpe i mange år for at blive danske
statsborgere eller indse, at de aldrig bliver det på grund af de høje krav. Så selvom du ikke har nogen som
helst tilknytning til andre lande, kan du altså ikke nødvendigvis være dansk statsborger.
Kilde: Rapport fra Institut for menneskerettigheder. https://menneskeret.dk/udgivelser/statsborgerskabunge

Myte 6: Det er langt billigere at hjælpe flygtninge i nærområdet, og vi kan dermed holde alle flygtninge ude
af Danmark.
Fakta:
Leveomkostningerne er lavere i nærområdelandene - altså, i de lande og områder, der er tæt på de lande,
flygtningene er flygtet fra. Ud fra den logik kan man hjælpe flere flygtninge med mad og anden nødhjælp i
nærområdet, end man kan i Danmark, hvor priserne på mad og bolig er høje.
Hvis vi vil andet end at skaffe mad og nødhjælp til flygtninge, der bor i teltlejre eller under andre primitive
forhold, kan hjælp uden for nærområdet være nødvendig.
Nærområderne er allerede hårdt belastet af flygtninge og kan derfor ikke - heller ikke med støtte fra
Europa - hjælpe alle flygtninge til en god fremtid med uddannelse og arbejde. Nogle flygtninge er særligt
udsatte, eksempelvis etniske minoriteter og LGBT+ -personer, eller har skader, sygdomme eller handicap,
som bedst eller kun kan behandles uden for nærområdet.
Derfor er det nødvendigt, at vi i Danmark og Europa hjælper nogle af verdens flygtninge - enten som
kvoteflygtninge eller ved at give beskyttelse til mennesker, der søger asyl i Danmark.
Kilder:
https://drc.ngo/da/vores-arbejde/viden-og-fakta/25-sporgsmal-og-svar-om-flygtninge/4/
https://www.unicef.dk/2018/03/15/hvis-naeromraaderne-skal-vaere-loesningen-paa-flygtningekrisen-skalde-goeres-til-leveomraader/

Myte 7: Danmark yder sit bidrag ved at tage kvoteflygtninge efter aftale med FN.
Fakta:
Danmark er så småt begyndt at tage kvoteflygtninge igen. Men det sker først, efter at Danmark som det
eneste land i verden reagerede på flygtningesituationen i 2015 ved at suspendere modtagelsen af
kvoteflygtningene. Siden er modtagelsen langsomt og fodslæbende kommet i gang.
Danmark har givet tilsagn om at modtage:
2019: 31 kvoteflygtninge
2020: 200 kvoteflygtninge

2021: 200 kvoteflygtninge
Dette har Danmark dog ikke levet op til.
Til sammenligning gav Norge for 2020 tilsagn om at tage 3500 kvoteflygtninge, mens Sveriges tilsagn lød på
4800. Historisk har Danmark ligget langt under de norske og svenske tal, men i øjeblikket ligger Danmark
også langt under de 500 årlige kvoteflygtninge, der var tallet frem til og med 2015.
Kilder: https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/uui/spm/196/svar/1730057/2308631.pdf
Myte 8: I Danmark bliver man KUN spærret inde, hvis man er dømt eller mistænkt for en forbrydelse.
Fakta:
I Danmark frihedsberøves udlændinge, der ikke har begået noget strafbart, for at presse dem til at forlade
Danmark. Det sker eksempelvis med afviste asylansøgere fra lande som Iran og Irak, der nægter at modtage
egne statsborgere, når de tvangsudsendes. De kan i mange måneder sidde frihedsberøvet i
Udlændingecenter Ellebæk, der i praksis fungerer som et lukket fængsel, selvom de er helt lovlydige
borgere.
Når man spærrer mennesker inde i Ellebæk, kalder myndighederne det ”motivationsfremmende
frihedsberøvelse”. Myndighederne ved godt, at ”motivationsfremmende frihedsberøvelse” ikke virker. Det
var forklaringen på, at man i en længere årrække fra 2005 ikke brugte den…
Da Inger Støjberg var udlændingeminister fra 2015 til 2019, blev reglerne om, hvornår der skal ske
frihedsberøvelse, skærpet. Reglerne er ikke lempet af hendes efterfølger Mattias Tesfaye.
Kilder: Lov 2015-11-20 nr. 1273 om ændring af udlændingeloven (i 2021 blev bestemmelse flyttet fra
udlændingeloven til hjemrejselovens § 13)

Myte 9: Flygtninge fra Afghanistan eller Syrien bør blive i nærområdet og få beskyttelse i for eksempel
Rwanda.
Fakta:
Rwanda er endnu mindre ”nærområde” for Afghanistan eller Syrien, end Danmark er.
Afstand i luftlinje mellem hovedstæder:
Kabul-Kigali: 5752 km
Kabul-København: 4854 km
Damaskus-Kigali: 3998 km
Damaskus-København: 3069 km
De lande, der grænser op til eksempelvis Syrien, tager allerede imod størstedelen af de millioner
mennesker, der er flygtet fra krig.
Kilde: https://www.rodekors.dk/vores-arbejde/syrien/naeromraader/her-er-de-pressede-naeromraader
antal flygtninge i nærområder

Myte 10: Det er let at få asyl i Danmark.

Fakta:
I forhold til andre EU-lande har vi i Danmark lavere godkendelsesprocenter for asylansøgere, der kommer
fra bestemte lande. Det kan derudover tage flere år, før ens asylsag er endeligt behandlet. Visse grupper
har meget svært ved at opnå asyl, for eksempel LGBT+ -flygtninge, fordi det ikke er muligt for personer, der
har levet i lande, hvor homoseksualitet er forbudt, at dokumentere, at de ikke er heteroseksuelle.
Kilde: http://refugees.dk/aktuelt/2015/august/ny-rapport-om-lgbt-personer-i-det-danske-asylsystem/
Myte 11: Hvis man får afslag på asyl, kan man ofte få humanitært ophold ved at henvise til, at man er syg.
Fakta:
Det sker stort set aldrig
Det er en ordning, der næsten ikke bruges længere i Danmark. Selv alvorligt syge mennesker får afslag på
humanitært ophold, og der gives kun humanitært ophold i meget få tilfælde. Det handler primært om
situationer, hvor man næsten er sikker på, at personen vil dø, hvis han eller hun sendes tilbage til sit
hjemland.
Kilde: https://refugeeswelcome.dk/advocacy/indsatser/humanitaer-opholdstilladelse/

Myte 12: Flygtningenævnet er et uafhængigt, domstolslignende organ.
Fakta:
Uafhængigheden kan diskuteres.
Efter den oprindelige udlændingelov fra 1983 havde nævnet syv medlemmer. Det var embedsmænd fra tre
forskellige ministerier samt medlemmer udpeget af Dansk Flygtningehjælp.
Kilde: Lov 2016-12-13 nr. 1561om ændring af udlændingeloven
Myte 13: Kriminelle udlændinge har alt for let ved at slippe for udvisning, når de begår kriminalitet i
Danmark.
Fakta:
Loven er klar:
Domstolene må kun undlade at udvise udlændinge, der bryder loven, når det ”med sikkerhed” vil være i
strid med menneskerettighederne at udvise dem. Men efter talrige stramninger har Danmark fået en
lovgivning, der næppe vil kunne være strammere uden at komme til at krænke menneskerettighederne.
Kilde:
https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/udvisning_af_kriminelle
_udlaendinge_2018.pdf
Myte 14: Flygtninge går målrettet efter Danmark.
Fakta:
Danmark er et af de lande med færrest asylansøgere per 100.000 indbyggere i Vest- og Sydeuropa. Der er
ingen regler, der siger, man skal stoppe ved den første grænse, man rammer. Det har intet at gøre med,

hvor mange landegrænser man krydser - man er flygtning og på flugt, lige indtil man får tildelt asyl i et
andet land.
Kilder: https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/bagtal/2018/2018-06-29-danmarkmodtager-faerre-ansoegninger-om-asyl-end-eu-i-gennemsnit
Myte 15: De udlændinge, der sidder på udrejsecentre, er kriminelle.
Fakta:
Nej.
Mange af dem, der sidder på udrejsecentre, er afviste asylansøgere, der intet kriminelt har begået. De er
placeret dér, fordi de frygter for deres liv og sikkerhed, hvis de rejser tilbage til eksempelvis Syrien. Eller
også har de slet ikke mulighed for at rejse tilbage til de lande, de har statsborgerskab i, fordi landene ikke
vil tage imod dem. De er derfor fanget i en umulig situation, hvor de kan sidde i årevis uden at måtte
uddanne sig eller tage arbejde. Flere vælger at flygte til vores nabolande, hvor de ofte får asyl.
Kilder: Lov 2015-11-20 nr. 1273 om ændring af udlændingeloven (i 2021 blev bestemmelse flyttet fra
udlændingeloven til hjemrejselovens § 13)
https://www.kriminalforsorgen.dk/steder/udrejsecenter-kaershovedgaard/
https://www.kriminalforsorgen.dk/steder/udrejsecenter-kaershovedgaard/

Myte 16: Når først en person har opholdstilladelse kan man søge om at få hele deres familie til Danmark.
Fakta:
Nej.
Reglerne for familiesammenføring er meget stramme. Danmark er lige blevet dømt ved
Menneskerettighedsdomstolen, fordi man havde strammet reglerne for meget. Selv for danske
statsborgere kan det være næsten umuligt at få deres ægtefælle til landet, og det er på ingen måde lettere
for flygtninge. Særligt for LGBT+ -personer er det næsten umuligt at få familiesammenføring.
Kilde: https://nyidanmark.dk/da/Applying/Familie/Familiesammenforing

Myte 17: Vores asylsystem virker, og myndighederne træffer de rigtige afgørelser.
Fakta:
Næsten 40% af sagerne om opholdstilladelser til syriske flygtninge er blevet omgjort af Flygtningenævnet.
Altså, lige under halvdelen af de afgørelser, Udlændinge- og Integrationsministeriet har truffet, hvor de har
frataget personer deres opholdstilladelse, har været forkerte.
Der er svært at forestille sig andre offentlige myndigheder, der træffer så mange forkerte afgørelser i første
instans. Det er ikke særligt betryggende.
Kilde: https://advokatwatch.dk/Advokatnyt/Domstole/article13503171.ece
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE13497101/tallet-er-nyt-og-bliver-kaldt-helt-uacceptabelt-hoejtadvokater-advarer-om-manglende-retssikkerhed-for-syriske-flygtninge/

https://fln.dk/da/Publikationer/Publikationer/Beretninger/29_beretning_2020

Myte 18: Udlændinge lever af kontanthjælp.
Fakta:
Tal fra statistikbanken viser, at hvis ikke vi havde ikke-vestlige indvandrere, ville vi mangle:
178.000 mennesker på arbejdsmarkedet, herunder:
10.000 på plejehjemmene
13.000 i daginstitutioner
10.000 i sundhedsvæsenet
Citat Rosa: Danmark ville være et ringere velfærdssamfund, hvis disse mennesker ikke var en del af vores
samfund.
Kilde:
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=RAS311&PLanguage=0&
PXSId=0&wsid=cftree
Analyse fra AE:
https://www.ae.dk/analyse/2022-01-beskaeftigelsen-for-ikke-vestlige-indvandrere-slaar-ny-rekord

Myte 19: Det går rigtig dårligt med integrationen.
Fakta:
En analyse fra Videnscenter for Integration viser, at det går markant bedre med integrationen, end 75 % af
danskerne tror.

Myte 20: Ikke-vestlige efterkommere udgør en meget stor del af dømte kriminelle.
Fakta:
Kun 3,5 % af dømte kriminelle i 2019 havde ikke-vestlig baggrund

Myte 21: De fleste ikke-vestlige, mandlige efterkommere og indvandrere tager ikke en
ungdomsuddannelse.
Fakta:
56 % af alle ikke-vestlige, mandlige efterkommere og indvandrere er i gang med en ungdomsuddannelse.

