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Socialdemokratiets indvandrerpolitik, arbejdsprogram 1982

Kildeintroduktion:

Socialdemokratiet udsendte i 1982 dette arbejdsprogram for partiets indvandrerpolitik med forord af
Anker Jørgensen, statsminister 1972-1973 og 1975-1982. Programmet var blevet vedtaget på en
socialdemokratisk partikongres i 1980. I arbejdsprogrammet formulerede Socialdemokratiet for
første gang et samlet politisk udspil om indvandreres vilkår i Danmark.
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[. . .1SOCIALDEMOKRATIETS
INDVANDRERPOLITIK

FORORD

Indvandrerne kom til Danmark i 1960’erne i
5 en tid, hvor den økonomiske vækst var kraftig

og behovet for arbejdskraft stor. I 70erne
ændrede opgang sig til nedgang, og pludselig
var der arbejdskraft nok — en udvikling, som i
80’eme desværre er fortsat. I denne situation

10 kan vi komme ud for, at der er mennesker, der
reagerer negativt over for indvandrerne. Det
fantastiske er, at denne holdning også har
vundet indpas i enkelte politiske kredse.

For os som socialdemokrater er det bydende
15 nødvendigt at bekæmpe denne mistro til

indvandrerne.

Vi vil fortsætte vor politiske kamp mod de
kræfter, der modsætter sig rimelige og
anstændige vilkår for indvandrere og øge vor

20 indsats for, at indvandrerne integreres og får
livsvilkår på linie med den øvrige danske
befolkning. Det må ske under hensyntagen til
og med respekt for indvandremes kulturelle
identitet.

25 Socialdemokratiet har på sin kongres vedtaget
et program for vor indvandrerpolitik, som her
præsenteres på jeres eget sprog.

Dansk arbejderbevægelse vil fortsætte sin
kamp mod enhver form for uretfærdighed i

30 vort samfund i arbejdet for lighed og frihed.
Det er ikke Socialdemokratiet, der bestemmer
alene i Danmark. Skal vor kamp lykkes,
kræver det en endnu stærkere
arbejdsbevægelse. Du kan være med i

35 arbejdet for at gøre os stærkere.

Venlig hilsen

[Anker Jørgensens underskrift]

Anker Jørgensen

40 En politik, der sikrer indvandrerne
ligestilling og en tryg tilværelse

Socialdemokraternes indvandrerpolitik
bygger på respekten for mennesket og vilj en
til at skabe lige muligheder for alle. Den har

45 til formål at skabe ligestilling med danske
borgere på en række væsentlige områder,
både hvad angår rettigheder og pligter. Ved
indvandrere forstås udlændinge, der lovligt
bosætter sig her i landet.

50 Indvandrerpolitikken må sikre, at
indvandrerne optages og finder sig til rette i
det danske samfund, ligesom indvandrere og
danskere gensidigt må respektere hinandens
kulturelle baggrund. En stor del af

55 indvandrerne kom til Danmark op gennem
60’erne, hvor der var mangel på arbejdskraft.

Ofte kom indvandrerne hertil på grund af
dårlige sociale forhold i deres hjemlande og
de fleste indvandrere havde indtryk af, at

60 Danmark var et samfund, der kunne tilbyde
en god og tryg tilværelse.

De fleste indvandrere kom hertil med den
klare hensigt, at de skulle tilbage til deres
hjemlande efter et kortere eller længere

65 arbejdsophold her i landet.

Erfaringerne viser imidlertid, at de allerfleste
indvandrere varigt tager ophold med deres
familier i Danmark.

Socialdemokraternes indvandrerpolitik må
70 bygge på solidaritet og ansvar.

Indvandrerpolitikken må indeholde en række
særlige foranstaltninger for at sikre størst
mulig ligestilling.

Socialdemokraterne vil derfor arbejde for:

75 at indvandrernes retsstilling styrkes.
Udlændingeloven bør revideres bl.a. med

Ø



henblik på en begrænsning af
Fremmedpolitiets’ ansvarsområde. En række
sagsområder, der ikke er af politimæssig
karakter bør henlægges til en civil instans.

5 Udvisning bør kun ske ved grov kriminalitet.

at indvandrerne efter 3 års ophold i landet må
sikres stemmeret og vaigbarhed ved
kommune- og amtsrådsvalg,

at sprogundervisning og samfundsorientering
10 har en sådan varighed, kvalitet og praktisk

forløb, at hele familien finder sig til rette i det
danske samfund. Et særligt opsøgende arbejde
må foretages overfor indvandrerkvinderne.
Oplysning om de danske samfundsforhold bør

15 indgå i det offentliges indsats med henblik på
at gøre indvandrerne i stand til at anvende
samfundets forskellige tilbud.
Voksenundervisningssystemet, bl.a. i radio og
TV må sikre, at indvandrerne får mulighed for

20 at skaffe sig almen faglig og politisk viden,

at det tilstræbes, at fremmedpoliti, offentlige
myndigheder og institutioner tilknyttes
personer med kendskab til indvandrernes
traditioner, kultur og sprog,

25 at der i daginstitutioner, folkeskoler,
ungdomsuddannelser gives indvandrerbørn og
-unge de samme muligheder for trivsel og
udvikling som danske børn.
I de skoler og daginstitutioner, hvor

30 indvandrerbørn optages bør det tilstræbes at
der tilknyttes tosprogede medarbejdere.
Undervisningen i modtagerklassen eller på

indføringshold bør i videst mulig omfang
varetages af lærere, der behersker elevernes

35 sprog. Det tilstræbes, at børnene sikres en
modersmålundervisning. I
ungdomsuddannelserne bør de fornødne
støtteforanstaltninger, sproglige såvel som
økonomiske etableres for at skabe ligestilling

40 med danske elever,

at en særlig arbejdsmarkedspolitisk indsats
gøres for indvandreme m.h.t.
sprogundervisning, arbejdsformidling og
arbejdsmarkedsuddannelse, således at der

45 gives dem reelle muligheder for ligestilling på
det danske arbejdsmarked

at indvandrerne får mulighed for at bibeholde
deres kulturelle og religiøse traditioner. [...]

Socialdemokraternes indvandrerpolitik
50 bygger på tolerance og frisind. Den tilstræber,

at det danske samfund tilføres de kulturelle og
menneskelige værdier, som indvandrerne kan
tilføre vor kultur.

55 SOCIALDEMOKRATERNE

(6000 tegn)

https ://danmarkshistorien.dk!leksikon-og-.
kilder/vis/materiale/socialdemokratiets-

60 indvandrerpolitik-arbejdsprogram- 1982/

Fremmedpolitiet: afdeling politiet, der tog sig af
sager vedrørende kontrol af indrejsende,
opholdstilladelse, asyl olign.; nedlagt i 1983.



Hizb ut-Tahrirs Mål

Hizb ut-Tahrirs mål er genoptagelsen af den islamiske levemåde samt at bære den islamiske da’wah’

til verden. Dette mål går ud på at få muslimerne til at leve en islamisk tilværelse i Dar alIslam2 og i et

5 islamisk samfund, hvori alle livets anliggender styres ifølge de islamiske love, og hvori livsperspektivet

er Halal & Haram under en islarnisk stat, som er khilafah-staten, hvori muslimerne udpeger en

khalifah, til hvem de giver bai’a om at høre og adlyde, mod at han styrer med Allahs (swt) Bog og

Sendebudets (saaws) Sunnah, og at han bærer Islam, som et budskab til verden gennem da’wah og

ihad .

10

Partiet sigter efter at oprejse ummah med den sande oprejsning via oplyst tænkning, og tilstræber at

bringe denne tilbage til sin forrige ærekærhed og hæderlighed, for således at den islamiske ummah

river initiativtøjlerne fra andre stater, nationer og folk, og igen bliver verdens førende stat, som den

tidligere var, og kommer til at politisere verden ifølge Islams love.

15

Partiet sigter ligeledes efter at retlede menneskeheden, og at lede ummah i kamp mod kufr6, dens

systemer og tanker, indtil Islam omfatter hele kloden.

20 Teksten er hentet i uddrag fra Hizb-ut-Tahrir.dk. Hentet 10/09 2019

htj 17tt 14 !buiaI11ï1lK/coiiL.php?contei1u(Lrio2

(1371 tegn)

‘Invitation eller mission
Islams hus
Kalifatet

‘ Sværger troskab
Anstrengelse

6 De vantro



Moustapha Kassem og Akmal Sawfat

Vi tror på en sekulær islam

Da profeten Mohammed forlod Mekka og drog til sine tilhængere i Medina, ankom han til en by, der

5 var splittet på grund aflængerevarende konflikter mellem de to største arabiske stammer dér. Det var

naturligt, at den udefra kommende profet Mohammed med sin markante religiøse gennemslagskraft og

neutralitet i forhold til den historiske og politiske konflikt skulle blive leder af det første muslimske

samfund i Medina.

10 Dette faktum, at profeten både var en religiøs og en politisk leder, bruges ofte af islamister til at

retfærdiggøre forholdet mellem stat og religion. Men at Mohammed skulle være en religiøs skikkelse og

samtidig en hersker, var en historisk tilfældighed og ikke et resultat af islamiske doktriner og islamisk

lærdom.

15 I Koranen er der hverken politiske teorier eller principper, ikke engang for det traditionelle samfund.

Dette betyder, at der ikke er et politisk system i Koranen. Der nævnes intet om staten og om, hvordan

staten skal herskes. Det er derfor op til de enkelte muslimer at vælge, hvilken statsform de foretrælder.

Teksten, Islam og demokrati, er et uddrag fra debatsektionen i Politiken. Artiklen er fra 8/2 2008.

20 Hentet den 10/9 2019. https://politiken.dk/debat/aI’t5479238/Islam-og-demokrati

(1289 tegn)
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36% 31% 29%

10% 6% 2%
82% 78% 92%

Note 1: Figuren er baseret på 1.324 besvarelser fra indvandrere og efterkommere, 2016.
Note 2 Besvarelsen jødedom indgår ikke i analysen, eftersom besvarelsesantallet er meget lille.
Note 3: Besvarelserne ved ikke og ønsker ikke at svare på spørgsmålet: “ hvilken religion tilhører du?” indgår ikke i analysen.
Kilde: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets Medborgerskabsundersøgelse.

L— t*toi’J o(,. L1l(MSTERl(r

&R’h 2olL

Tabel 1: Andelen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse samt personer med dansk
oprindelse, der synes meget godt eller godt om forskellige styreformer at regere Danmark på, 2016, pct.

Indvandrere
.. Efterkommere Dansk oprindelse

At landet har en stærk leder, der ikke 27 ‘ 19”,, is
behøver at bekymre sig om Folketingog valg.

—----—--- --

At eksperter, og ikke regeringen, træf
fer beslutninger efter, hvad de mener
er bedst for landet
At militæret styrer landet

At borgerne vælger politikere, som
repræsenterer dem og tager beslutnin

resvge
Demokratiindeks 85% 83% 93%
Note 1: Tabellens første fire rækker er baseret på 1.969 besvarelser fra indvandrere, efterkommere og personer med dansk oprin
delse, 2016.
Note 2: Andelen af besvarelserne ved ikke og ønsker ikke at svare på de fire spørgsmål er væsentlig større blandt indvandrere og
efterkommere end blandt personer med dansk oprindelse, hvilket betyder, at personer med ikke dansk oprindelse har været bety
deligt mere usikre i deres besvarelser.
Note 3: I demokratiindekset indgår alene de svarpersoner, som har afgivet en konsistent positiv holdning til demokrati og negativ
holdning til de øvrige tre autoritære styreformer (se bilag for mere information om indekskonstruktion).
Kilde: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets Medborgerskabsundersøgelse.

Figur 17: Andelen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der synes meget godt
eller godt om en demokratisk styreform, fordelt på religiøse retninger og religiøsitet, 2016, pct.
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Debatten om ikkevestlige indvandrere er helt på månen. Vi står jo med en
integrationssucces

19. januar 2019 Politiken Sektion 2 (Debat) Side 1 LASSE DANIELSEN...

5 INTERVIEW INTEGRATION Den offentlige
debat om integration er præget af
skræmmebilleder og fej ifortællinger.
Integrationen af ikkevestlige indvandrere er
en succeshistorie i Danmark - ikke det

10 modsatte, siger ph. d. Hans Lassen.

Integrationsindsatsen for ikkevestlige
indvandrere har slået fejl, og de mange
milliarder kroner, som staten har brugt på
initiativer de seneste 30 år, har været spild af

15 penge. Sådan lyder fortællingen om
integrationen af de indvandrere, der er
kommet til Danmark, typisk - uanset om det
er i medierne, ved pølsevognen eller til
familiefrokosten.

20 Men faktisk har integrationsindsatsen været
en succes. Nej, det går ikke som smurt, og ja,
der er fortsat alvorlige problemer.

Men kurven er knækket, og tallene går kun i
én retning: Stadig flere med ikkevestlig

25 baggrund kommer ind på det danske
arbejdsmarked. Det konkluderer Hans Lassen
i den ph.d.-afhandling, han i 2018 forsvarede
på Aalborg Universitet.

Han kalder den brede konsensus om, at vi har
30 en forfejlet integration, »en af de største

fejlanalyser i dansk historie«. »Min ph.d.
afhandling argumenterer på et videnskabeligt
grundlag for, at vi står med en
integrationssucces. Det er ikke det samme,

35 som at vi er i mål, eller at vi ikke har
udfordringer. Men på den lange bane har vi
rigtig godt fat i integrationen.

Tankegangen hos virksomhederne er
anderledes, end vi er vant til i den offentlige

40 debat. Ser de en flygtning, ser de en ressource
og ikke bare underskud i statskassen. Og den

tankegang er dybt inspirerende«, siger Hans
Lassen.

Hvordan kommer succesen til udtryk? »Fra
45 1981 og til midten af 1990erne var

integrationsarbej det en fiasko. 11996 var
forskellen mellem ikkevestlige indvandrere
og danskere i beskæftigelse på 40
procentpoint. Den forskel er nu næsten

50 halveret. Derudover er selve beskæftigelsen
for gruppen steget støt fra 34 procent i 1996
til 57 procent, da finanskrisen ramte. (...)

Man finder en losning

Man skal ikke kukke sig ind på mange
55 debatfora eller kommentarspor på Facebook,

før man bliver konfronteret med stærkt
kritiske holdninger om, at især muslimer har
svært ved at integrere sig.

Men fortællingen har ifølge Hans Lassen ikke
60 hold i situationen på virkelighedens

arbejdsmarked.

»Den politiske debat og medierne er afkoblet
virkeligheden, når vi taler om beskæftigelsen
af ikkevestlige indvandrere.

65 Alle data viser, at de kulturelle barrierer stort
set ikke fylder noget som helst hos
virksomhederne. Og hvis problemerne opstår,
finder man en løsning på det«. Hvis der ikke
er en kulturel udfordring, hvorfor giver

70 vestlige indvandrere så et overskud på 14
milliarder kroner om året, mens ikkevestlige
koster statskassen 33 milliarder kroner? »Det
skyldes, at cirka halvdelen af ikkevestlige
indvandrere har en flygtningebaggrund.

75 Man er nødt til at tage deres traumatiske
belastninger med i ligningen.



Det er de færreste vestlige indvandrere, der
har samme oplevelser med i bagagen«. Kan
man helt skære islam og mellemøstlig kultur
ud af den ligning? »Kender man ikke til vores

5 socialdemokratiske velfærdssamfund, men er
vant til at klare sig selv, ved at manden tjener
pengene, og konen passer hus og børn, er det
klart, at der er en kulturforskel. Det helt
centrale spørgsmål er: Holder de fast i den

10 tradition med næb og kløer? Det er der ikke
noget, der tyder på. Vi ser ingen bevægelser,
der kæmper for at beholde traditionerne fra
deres hjemland. Tværtimod bevæger tingene
sig i den modsatte retning<c

15 Alligevel halter kvinder fra lande som
Libanon, Somalia, Irak, Tyrkiet og Pakistan
bagefter i statistikkeme. Tyder det ikke på, at
de islamkritiske stemmer har en pointe? »Jeg
er med på, at der er en kulturel udfordring.

20 Men der er ikke empirisk belæg for, at den
udfordring er uoverstigelig.

Under beskæftigelsesfremgangen fra 1996 til
2009 var der også stærk fremgang for kvinder
med indvandrerbaggrund«.

25 Hvorfor tror du, at lige præcis de her fem
lande, som er overvejende muslimske, stikker
negativt ud i statistikken? »Jeg har ikke set
data, der siger, at det skyldes islam. Der er
mange holdninger til det, men der mangler

30 analyser af det.

Jeg kan bare konstatere, at fertilitetsgraden er
faldet blandt ikkevestlige indvandrere, så den

nu næsten er identisk med danske kvinders,
og vinden blæser i samme retning i forhold til

35 at få børnene sendt i daginstitution. Det viser
en beredvil]ighed til at komme i arbejde,
hvilket også ses i undersøgelser om
jobmotivation for gruppenc

40 Arbejde er en forudsætning

Martin Henriksen (DF) har sagt, at »det er en
myte at tro, at integrationsproblemerne bliver
løst, hvis bare folk har et arbejde.
Problemerne handler om kultur og religion«.

45 Du tænker slet ikke kultur og religion ind i
det, du siger her? »Kuhur og religion spiller
en rolle. Men når du skaber mødet ude i
virksomhederne, får du også et øget kendskab
til hinanden. Martin Henriksen har ret i, at

50 beskæftigelse ikke er en garanti for
integration.

Men hvis du dyrker den pointe for meget,
mister du sansen for beskæftigelsens
betydning. Jeg mener, at beskæftigelse er en

55 grundlæggende forudsætning for vellykket
integration<c »I Dansk Folkeparti er man
meget optaget afbandekriminalitet, social
kontrol og så videre. De ting er også
relevante, når vi taler integration, men jeg kan

60 ikke se for mig, at man nogensinde får bugt
med de ting, hvis ikke vi har fat i
beskæftigelsen.

lasse.danielsen(pol.dk. (Anslag 5496)


