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M
igrationsindustrien. 

For mange er det
første gang, man
hører ordet. Det

dækker over den boomende
branche af personer og virk-
somheder, der hjælper men-
nesker med at komme fra et
land til et andet. 

Her er både fuldt lovlige
advokater og rekrutterings-
bureauer og knap så lovlige
typer, såsom menneske-
smuglere og dokument-
falsknere.

Folk, der flygter til Dan-
mark, får næsten altid hjælp

af migrationsindustrien, for-
tæller migrationsforsker,
ph.d. Ninna Nyberg Søren-
sen fra Dansk Institut for
Internationale Studier
(DIIS).

»I dag er det stort set blevet
umuligt at søge asyl uden at
få hjælp af migrationsindu-
strien,« forklarer hun.

Fortæller det videre
Og denne ”industri” er en af
årsagerne til, at asylansøger-
ne hører, at man fremover
kan bo og arbejde uden for
asylcentrene i Danmark.
Måske hører de også, at den
særligt lave starthjælp er af-
skaffet.

»Nogle af dem har sociale
netværk heroppe, og derfor
opfanger de meddelelser om
ændringer via deres familier.
Men der er også migrations-
industrien, altså de menne-
sker, som organiserer rejser-
ne. Det er klart, at de også
holder øje med ændringer og
fortæller det videre,« siger
hun og fortsætter:

»Vi har i Danmark haft en
ekstremt stram indvan-
dringspolitik. Nu er der så
sket nogle små lempelser, og
det er klart, at det vil afspejle
sig. Men at det stiger nu, be-
tyder ikke nødvendigvis, at
det vil fortsætte, og at vi vil se
en eksponentiel stigning i de

kommende år,« siger eksper-
ten fra DIIS.

Ikke snydepelse
I år er der frem til november
kommet små 1.700 asyl-
ansøgere flere end sidste år.
Rigspolitiet forventer, at der
kommer cirka 500 i decem-
ber, så den samlede stigning
ender på omtrent 2.200 per-
soner flere end sidste års
3.860.

»Det er vigtigt for mig at
sige, at stigningen ikke siger
noget om, hvorvidt det er
reelle flygtninge eller snyde-
pelse, der kommer hertil. Det
sidste kunne der godt være
nogen, der begyndte at
snakke om,« påpeger Ninna
Nyberg Sørensen.

Argumentet understreges
af, at 48 pct. af ansøgerne i
2012 er blevet anerkendt
som flygtninge. Sidste år var
anerkendelsesprocenten 33. 

Men de danske lempelser
er kun én forklaring, under-
streger Ninna Nyberg Søren-
sen.

»En anden forklaring er
den stigende uro i Mellemøs-
ten og dansk involvering i
forskellige krige. Så stignin-
gen er et sammenfald af for-
skellige faktorer.«

På Christiansborg er bor-
gerlige ordførere overbeviste

om, at det er S-R-SF-regerin-
gens lempelser, der er skyld i,
at flere søger om asyl i Dan-
mark.

DF: Løfte om reprise
Integrationsordfører Martin
Henriksen fra Dansk Folke-
parti foreslår derfor, at Ven-
stre og DF allerede nu udste-
der et løfte til vælgerne.

»Vi skal sige: Hvis rege-
ringsmagten skifter, vil asyl-
politikken blive rullet tilbage
til den situation, som vi hav-
de til sidst i VK-regeringens
tid,« siger Martin Henriksen,
der henviser til starthjælp og
muligheden for at bo/arbej-
de uden for centrene samt en
ny ændring, som giver flygt-
ninge fuld børnecheck fra
dag et. 

Hidtil er det steget fra 0 kr.
til det fulde beløb over en to-
årig periode.

Fra Venstres integrations-

Asyl: Flygtninge er blevet en millionforretning, og den
såkaldte migrationsindustri fortæller flygtningene, når 
der sker ændringer i dansk asylpolitik.

Migrationsindustrien fortæller om

Det er klart, at
de også holder
øje med ændrin-

ger og fortæller det
videre.
Ninna Nyberg Sørensen,
migrationsforsker, Dansk Institut
for Internationale Studier
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Det gik lynhurtigt, da Ran-
ders Kommune tidligere på
ugen besluttede at åbne et
asylcenter. 

Kl. 21 mandag aften be-
sluttede et klart flertal i by-
rådet at oprette et asylcen-
ter i en tom, kommunal
bygning. Kl. 03 begyndte
håndværkere at bære senge
ind i det nye center, og kl.
17 tirsdag flyttede de første
af i alt 50 familier ind. 

»Jeg er stolt over det. Jeg
er virkelig stolt over det,«
siger borgmesteren i Ran-
ders, Henning Jensen Ny-
huus (S), om lynindsatsen.

En stor flygtningestrøm
giver et stort behov for nye
asylpladser. Røde Kors vil
måske udvide et eksisteren-
de center i Jelling, men de
helt nye centre står kom-
munerne for. 

Enten driver de selv cen-
trene eller også benytter de
muligheden for at lade en
anden kommune stå for
driften. I Randers er det
eksempelvis Vesthimmer-

lands Kommune, der er
»operatør«.

»De havde erfaringen fra
deres eget center, og det
skulle gå meget hurtigt. Så
må vi se, om vi med tiden
selv skal overtage det,« siger
Henning Jensen Nyhuus.

Lige så godt at udleje
I Randers ligger centeret i
Søren Møllersgade og var
tidligere en del af et større
plejehjemskompleks. Det
blev tømt for beboere med
salg for øje, men er ikke
nemt at sælge.

»Vi bliver nødt til at være
rimeligt barske. Når vi har
sådan nogle bygninger til
salg, er der ikke noget, der
tyder på, at vi får dem solgt,
og så kan vi lige så godt ud-
leje dem til centeret,« siger
han.

I Brovst har det, som i dag
hedder Jammerbugten
Kommune, i 10 år drevet et
asylcenter. Kommunen står
også for asylpladser i Brøn-
derslev Kommune og taler
p.t. med tre andre kommu-
ner, der også overvejer at åb-
ne asylcentre. Centerchef
Thorkild Poulsen forklarer,
at et kommunalt center har
den store fordel, at det er en
del af det øvrige system:

»Når familien står op om
morgenen, følger mor eller
far den ene af børnene i bør-
nehave og de to andre i fol-
keskolen. Der er også kom-
munal sundhedsplejerske
osv. Vi præ-integrerer dem.
De kommer lynhurtigt ud i
de danske skoleklasser, og
selv om der går et helt eller
halvt år, før de får asyl, så er
de allerede vant til at gå i
dansk skole.«

Røde Kors føler sig ikke
tilsidesat af, at kommuner-
ne nu selv åbner centre.

»Vi er stolte af det faglige
indhold i vores centre, så vi
vil gerne udvide. Men vi har
det fint med, at kommuner-
ne også kommer ind over.
Jeg ser det alene som et ud-
tryk for, at der er et stort be-
hov for nye pladser,« siger
asylchef Anne la Cour Vå-
gen, som forklarer, at det er
en pædagogisk beslutning
ikke at sende børnene i dan-
ske skoler med det samme: 

»Vi har det faglige ud-
gangspunkt, at børnene har
godt af at komme i vores
asylskoler i en periode, så de
kan få lidt ro på. Men vi har
også et samarbejde med
over 20 folkeskoler, som vi
sluser børnene ud i, når de
er parate til det.«

N De nye asylcentre drives af
kommunerne, ikke af Dansk
Røde Kors.

MADS BONDE BROBERG
mads.bonde@jp.dk

Flere kommunale centre

ordfører, Inger Støjberg, ly-
der det:

»Vi hjælper gerne regerin-
gen med at rydde op i det
morads, den har skabt. Løs-
ningen er at vende tilbage til
den politik, der blev ført, før
denne regering kom til.«

Hun vil dog kun love at
følge de samme principper,
ikke at f.eks. starthjælpen
bliver på præcis samme må-
de som før: 

»Men principperne bliver
det samme.«

Når man laver asylpolitik i
2012, er det vigtigt at holde
sig for øje, at nyhederne
spreder sig til andre dele af
verden, siger Inger Støjberg.

»Jeg har selv været ude i en
flygtningelejr i Kenya. Og
flygtninge i dag har også mo-
biltelefoner og let ved at få
oplysninger fra nettet og an-
dre steder. Jeg tror, at mange
ikke forestiller sig, hvor me-

get information der egentlig
flyder rundt.«

S afviser politisk ansvar
Justitsminister Morten Bød-
skov (S) ønsker ikke at udtale
sig om det stigende antal
asylansøgere, men henviser
til formanden for Folke-
tingets integrationsudvalg,
Trine Bramsen (S). 

Trine Bramsen afviser, at
regeringens politik har be-
tydet flere ansøgere:

»Til det har jeg kun at sige,
at det er noget værre vrøvl.
Stigningen i Danmark er
ikke større end i vores nabo-
lande.« 

I Norge var der i perioden
januar-november 8.921 asyl-
ansøgere, hvilket er 7 pct.
flere end året før. I Sverige var
der i samme periode 39.800
ansøgere, hvilket er en stig-
ning på 52 pct. Dog hører det
med, at syrere automatisk får

tre års opholdstilladelse i
Sverige, og de udgør med
6.100 ekstra ansøgere knap
halvdelen af den svenske
stigning. I Danmark var stig-
ningen 56 pct.

Trine Bramsen understre-
ger, at regeringen ikke har
gjort det nemmere at få asyl.

»Betingelserne er nøjag-
tigt de samme som under
den tidligere regering,« siger
hun og afviser tillige, at de
forbedrede forhold med bl.a.
arbejdstilladelse og bedre
bolig har nogen effekt. 

»At vi behandler børn or-
dentligt og ikke lader dem bo
i asylcentre, mener jeg ikke
er et argument. For samtidig
har vi givet et stærkt incita-
ment til, at man medvirker
til sin egen sagsafklaring. For
det er kun familier, der med-
virker – også til deres egen
hjemsendelse – som får lov
at bo uden for centrene.« 

Den øgede flygtningestrøm
giver behov for flere asylcentre.
Her ses den 32-årige Kemalj
Bislimi, der er flygtet til
Danmark fra Kosovo. Sammen
med sin kone og to børn
flyttede han tirsdag efter-
middag ind i et lynetableret
center i Randers.
Foto: Mikkel Berg Pedersen

danske lempelser
REGLERNE

Asyl i Danmark
Man kan søge asyl i Danmark
ved at henvende sig til myn-
dighederne, oftest politiet, og
fortælle, at man er flygtning.

Herefter forsøger Rigspolitiet
at fastlægge folks identitet,
rejserute og nationalitet.

Sagen går herefter til Udlæn-
dingestyrelsen, der vurderer,
om man opfylder kriterierne
for at blive anerkendt som
flygtning. Krig i hjemlandet er
som udgangspunkt ikke nok til
at opnå asyl. Man skal være
personligt i fare.

Flere søger - og får - asyl i Danmark
Udvikling i ansøgninger og tilladelser siden 2000.

Her kommer asylansøgerne fra 
Herfra kommer de personer, der søger asyl i Danmark. 
Bemærk, at 2012 er uden december-tallene. Når året er 
omme, vil stigningen i ansøgertallet således være større, end 
det ser ud til nu.     
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Obs: Ansøgertallet og tilladelsestallet er ikke direkte sammenlignelige, 
da der er en vis forsinkelse pga. sagsbehandlingstiden. En del af dem, der 
har fået tilladelse i 2012, ankom således i 2011.   
Sagsbehandlingstiden er pt. to mdr. i gennemsnit. Tidligere var den 
omkring et halvt år.       
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Anerkendelsespct.
Andel af asylansøgerne, der får ja til deres ansøgning.  


