
 
 

 

FN’s Flygtningekonvention – En barriere for national 

udlændingelovgivning i en globaliseret verden? 

- En analyse af konflikten mellem national og international ret på flygtningeområdet 

 

Udarbejdet af: Mehtap Yilmaz Kutlu 

Cand.ling.merc – Europæiske studier 

Copenhagen Business School, september 2017 

Vejleder: Maj Lervad Grasten 



1 
 

Abstract 

The liberal Danish Aliens Act from 1983 has undergone various changes and was transformed into a 

restrictive Aliens Act over the period from 1983-2016.  The change of government in 2001 and the 

consequently tighter regulations in the Aliens Act, together with the regulations that were rushed 

through the Danish Parliament in 2015 due to the rush of refugees into Denmark, have been turning 

points in the Danish refugee policy. The latest and controversial tightening of the asylum rules in 

2015, which reduce the rights of refugees significantly, has given rise to criticism by national and 

international human rights organizations, including the United Nations High Commissioner for 

Refugees (UNHCR). This thesis examines the conflict between international and national law in the 

refugee area and argues that different opinion formations of the concept of ‘refugee’ are fundamental 

to this conflict and debate about the actuality and legitimacy of the UN Refugee Convention. 

The thesis also argues that understanding the consequences of globalization, such as the breakdown 

of national borders which has made nations more sensitive to global events such as war and terror, 

are fundamental in understanding the political debate about the UN Refugee Convention and the 

tightening of the Aliens Act. Globalization has resulted in an increased national risk-consciousness 

and thus an increased need to protect national borders and values, which gives the concept of ‘risk 

society’ new relevance. To demonstrate this argument, the thesis examines how the UN Refugee 

Convention conceptualizes a refugee, starting with an examination of the development of the 

treatment of refugees from 1920 until the UN Refugee Convention was created in 1950.  Based upon 

the historical background of the foundation of the UN Refugee Convention, the thesis reveals that the 

Refugee Convention conceptualizes refugees as ‘political heroes’ who need state protection. 

Starting in a case study about the development of the Danish refugee policy during 1983-2016, the 

thesis furthermore examines how refugees are conceptualized in Danish politics with a narrow focus 

on the political discourse, and finds that refugees are conceptualized as individuals with a need for 

protection, who at the same time constitute a potential threat to Danish national cohesion and security. 

Viewed in the light of these results from the examination of the conceptualization of refugees, the 

thesis reaches the conclusion that the Danish conceptualizing of refugees differs from the UN Refugee 

Convention’s conceptualizing of refugees because it is no longer the risks that exist in the life of the 

refugees that are in focus, but rather the risks that the refugees constitute to national security and to 

the welfare state and that there has been a paradigm shift in the view of refugees in Danish politics. 
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Kapitel 1.  National flygtningelovgivning i en global verden 

 

1.1 Konflikten mellem international ret og dansk ret på flygtningeområdet 

 

Flygtninge har været et tilbagevendende emne i den politiske debat i Danmark i mange år, og det 

historisk store antal af flygtninge, der i 2015 kom til landet, har tydeligt sat sit præg på debatten og 

ikke mindst på regeringens udlændingepolitik, som har resulteret i en række kontroversielle 

stramninger på asylområdet. Stramningerne, som blandt andet omfatter en udskydelse af retten til 

familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus og en ret til at beslaglægge 

flygtninges værdigenstande (den såkaldte smykkelov), gav anledning til, at Kofi Annan, tidligere 

generalsekretær for De Forenede Nationer (FN), ytrede en offentlig kritik af den danske lovgivning 

på flygtningeområdet i januar 2016, hvor han udtrykte sin bekymring om udviklingen:  

I am worried by the new refugee law before the Danish Parliament today. It is in sharp contrast with 

Denmark’s humanitarian and social traditions, and highlights a worrying trend in European politics: 

An issue that should have helped Europe to rally together in solidarity to forge a common approach is 

regretfully having the opposite effect. The threat to confiscate migrants’ valuables and to delay to three 

years the waiting period before they can be reunited with their families is not in the spirit of the 

European Convention on Human Rights, the UN Convention on the Rights of the Child, and the UN 

Refugee Convention, all of which Denmark is a party to. (Annan 2016).  

Ban Ki-moon, som var generalsekretær for FN indtil sidste år, udtrykte ligeledes en bekymring for 

den danske flygtningelovgivning, som han også betegnede som bekymrende (Klarskov 2016). 

Udviklingen i den danske udlændingelovgivning vækker således international bekymring og er 

interessant på baggrund af det faktum, at Danmark spillede en vigtig rolle i tilblivelsen af FN’s 

Flygtningekonvention i 1951. Knud Larsen, daværende kontorchef i Indenrigsministeriet, var 

præsident for den FN-konference i Genève, der formulerede Flygtningekonventionen (Dahlin 2015). 
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Desuden ratificerede Danmark konventionen som det første land i 1952 (Fenger-Grøn & Grøndahl 

2004: 9).  Flygtningekonvention blev udarbejdet i kølvandet på Anden Verdenskrig for at give alle 

flygtninge de samme universelle menneskerettigheder, der er nedskrevet i FN’s Verdenserklæring 

om Menneskerettighederne. Flygtningekonventionen kom til at danne grundlag for både staters og 

internationale organisationers syn på flygtninge og for diskussioner om national og international 

lovgivning. Dertil gav konventionen flygtninge en særlig status og rettigheder, der byggede videre på 

de fastlagte rettigheder i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne fra 1948. Med 

ratifikationen af konventionen blev flygtningespørgsmålet i dansk sammenhæng rammet ind af 

konventionen, da den indeholder en klar definition af ’en flygtning’ og dennes rettigheder. 

Flygtningekonventionen udgør derfor et vigtigt udgangspunkt for vurderingen af en flygtningesag i 

det danske asylsystem.  

Flygtningekonventionen er i dag over 60 år gammel, men stadig aktuel, eftersom antallet af flygtninge 

i verden er stort og stadigt stigende. Den årlige Global Trends-rapport udgivet i slutningen af 2015 af 

FN’s Flygtningehøjkommissariat, Office of the United Nations High Commissioner for Refugees 

(UNHCR), viser, at antallet af mennesker på flugt er stigende på verdensplan. Ifølge rapporten var 

der i 2015 65,3 millioner mennesker på flugt verden over som følge af krig, forfølgelse og 

overtrædelse af menneskerettighederne (UNHCR 2015: 2) sammenlignet med 2012, hvor antallet var 

45,2 mio. mennesker (UNHCR 2014). Således er det første gang siden Anden Verdenskrig, at antallet 

af flygtninge på globalt plan overstiger 50 millioner mennesker. Selvom Danmark har tilsluttet sig 

FN’s Flygtningekonvention, og værdier som menneskerettigheder sættes højt, har det stigende antal 

af asylansøgere i landet, blandt andet i forbindelse med krigen i Syrien, betydet, at dansk asylpolitik 

i stigende grad har resulteret i stramninger i udlændingeloven. Den danske udlændingelov har 

generelt i perioden 1983-2016 gennemgået en række stramninger med det formål at reducere antallet 

af flygtninge, der kommer til Danmark, hvoraf de sidste par år har været præget af vidtrækkende tiltag 

for at gøre det mindre attraktivt for flygtninge at søge asyl i Danmark.  

Flygtningesituationen har også givet anledning til nationale diskussioner og overvejelser omkring 

Flygtningekonventionens aktualitet og legitimitet i forbindelse med vedtagelsen af stramningerne på 

udlændingeområdet. Debatten handler grundlæggende om, at Flygtningekonventionen ikke er 

tidssvarende længere (Gammeltoft-Hansen 2016: 4), og desuden forhindrer Danmark i at føre en 

selvstændig flygtningepolitik. I et forslag til en folketingsbeslutning tilbage i 2012 om en kritisk 

gennemgang af internationale konventioner, herunder Flygtningekonventionen, skrev gruppeformand 
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for Dansk Folkeparti, Peter Skaarup, sammen med andre politikere fra partiet følgende: ”Det er efter 

forslagsstillernes opfattelse de senere år blevet mere og mere tydeligt, at det i visse situationer er 

problematisk, at Danmark er forpligtet af internationale konventioner og aftaler, som ikke tager højde 

for nationalstaters behov for i visse situationer at agere suverænt. Efter forslagsstillernes opfattelse 

gør dette sig for Danmarks vedkommende særlig gældende på udlændingeområdet, hvor Danmark er 

stærkt begrænset i forhold til at kunne udøve en selvstændig politik på grund af vores internationale 

forpligtelser” (Folketinget 2012). Regeringspartierne Det Konservative Folkeparti og Liberal 

Alliance er ligeledes fortalere for en kritisk gennemgang og modernisering af 

Flygtningekonventionen, mens Venstre (Folketinget 2016a: 6), Socialdemokratiet, Socialistisk 

Folkeparti og Enhedslisten ikke mener, at konventionen skaber problemer for Danmark eller, at der 

er grund til en kritisk gennemgang af den (Folketinget 2013). Dette til trods for, at Venstre sammen 

med Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance fører en stram asylpolitik, som støttes af 

Socialdemokraterne, der blandt andet stemte for vedtagelsen af de seneste stramninger i 

udlændingeloven under navnet L87 (Folketinget 2015). UNHCR er dog klart kritisk over for disse 

stramninger og har allerede i et høringssvar til lovforslaget tilrådet Danmark til ikke at gennemføre 

forslaget om at udskyde retten til familiesammenføring, som er en grundlæggende menneskerettighed 

(Folketinget 2016: 5). 

Det er konflikten mellem international og national ret på flygtningeområdet, som er fokus for dette 

speciales analyse. Jeg argumenterer i specialet, at grundlæggende for denne konflikt og debat om 

Flygtningekonventionens aktualitet, legitimitet og juridiske binding er forskellige meningsdannelser 

om begrebet ’flygtning’. For at påvise dette argument undersøges udviklingen i dansk 

udlændingelovgivning i perioden 1983-2016 med det formål at kortlægge de forskellige 

begrebsliggørelser af ’flygtning’, og hvorvidt de distancerer sig fra det flygtningebegreb, der ligger 

til grund for Flygtningekonventionens definition af en flygtning, samt hvorvidt meningsdannelsen 

omkring og begrebsliggørelsen af flygtninge har været instrumentel for formuleringen af dansk 

lovgivning på asylområdet i perioden 1983-2016.  

Specialet argumenterer endvidere for, at den skærpede udlændingepolitik er en følgevirkning af 

globaliseringstendensen. Globaliseringen har, som Anthony Giddens beskriver det i sin teori om det 

senmoderne samfund, en dynamisk karakter og har medført afgørende forandringer i verden. 

Forandringerne involverer en nedbrydning af nationale grænser, som blandt andet er forbundet med 

den teknologiske udvikling, herunder især informationsteknologien, som har medført, at vi i dag i 
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højere grad influeres af begivenheder, der finder sted andre steder i verden. Således opstår 

spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en genaktualisering af Ulrich Becks populære begreb 

”risikosamfund”, hvor Beck argumenterer for, at risikobevidstheden er blevet en fundamental del af 

det moderne samfund, hvilket kan ses i sammenhæng med de politiske omstruktureringer og 

stramninger, som har fundet sted i den danske udlændingelovgivning i takt med stigningen i antallet 

af asylansøgere, hvilket er årsagen til den konflikt mellem international og national ret på 

flygtningeområdet, som specialet beskæftiger sig med.  

 

1.2 Formål og forskningsspørgsmål 

 

Formålet med specialet er således at undersøge, hvorvidt der er en konflikt mellem FN’s 

begrebsliggørelse af ’flygtninge’ og begrebsliggørelsen af flygtninge i dansk politik, samt hvorvidt 

meningsdannelsen omkring og begrebsliggørelsen af flygtninge har været instrumentel for 

formulering af dansk lovgivning på asylområdet i perioden 1983-2016. På baggrund af dette formål 

undersøger specialet, hvorvidt udviklingen i udlændingeloven i denne periode kan ses som en 

modreaktion på globaliseringen og vil således belyse følgende overordnede forskningsspørgsmål:  

 

Hvorfor, hvordan og hvornår ændrer meningsdannelsen omkring og 

begrebsliggørelsen af ’flygtninge’ sig, og hvilken indflydelse har disse 

begrebsliggørelser på lovgivningen inden for asylområdet? 

 

For at besvare dette forskningsspørgsmål inddrager jeg Giddens’ teori om det senmoderne samfund 

og Becks teori om risikosamfundet med henblik på at belyse globaliseringens konsekvenser for 

meningsdannelsen omkring og begrebsliggørelsen af flygtninge i det moderne samfund og dermed 

for lovgivningen på asylområdet. Specialet sigter således mod at udforske årsagen til udviklingen i 

den danske udlændingelovgivning ved at argumentere for, at forskellige meningsdannelser omkring 
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begrebet ’flygtning’er grundlæggende for debatten omkring Flygtningekonventionens aktualitet og 

legitimitet samt konflikten mellem national og international ret på flygtningeområdet. Forskellen 

mellem meningsdannelse og begrebsliggørelse ligger i, at meningsdannelsen er en proces, hvori den 

politiske diskurs omkring og italesættelse af bestemte emner spiller en betydelig rolle i og med, at det 

skaber en virkelighedsopfattelse, der munder ud i en begrebsliggørelse. Specialet undervurderer dog 

ikke mediernes rolle i dette perspektiv, men afgrænser sig dog fra at inddrage dette aspekt, da det vil 

overskride specialets tilladte omfang. Specialets analyse bygger på kvalitative undersøgelsesmetoder, 

herunder et single casestudie af lovgivningsarbejdet på asylområdet i perioden 1983-2016, hvor der 

skabes et overblik over skelsættende begivenheder i perioden, der har haft betydning for udviklingen 

i udlændingelovgivningen. På baggrund af specialets undersøgelsesområde, bygger specialets analyse 

på en empiri der primært består af politiske tekster, herunder forskellige regeringsgrundlag mellem 

1983-2016, nytårstaler, hvor der vil blive set på, hvordan de forskellige regeringer har formuleret 

udlændingepolitikken, lovtekster, herunder udlændingeloven, Flygtningekonventionen og 

Verdenserklæringen om Menneskerettighederne samt folketingsdebatter.  Analysen bygger endvidere 

på kvalitative interviews foretaget med ansatte i Amnesty International, FN-forbundet og Institut for 

Menneskerettigheder (IMR). 

 

1.3 Afgrænsning af specialets analyse 

 

Specialet vil hovedsageligt fokusere på asylområdet, herunder stramningerne i retten til at opnå asyl, 

samt de stramninger der har konsekvenser for flygtninges retstilling efter opnåelse af asyl i landet. 

Disse fokusområder er valgt på baggrund af, at det er stramningerne på disse områder, der udløser 

mest kritik fra UNHCR og menneskerettighedsorganisationerne Amnesty International, FN-

forbundet og IMR, som mener, at de ikke er i overensstemmelse med Flygtningekonventionen. Når 

jeg i specialet henviser til ”udlændingelovgivning”, er det hovedsageligt med henblik på dens virken 

på asylområdet, hvilket vil sige, at specialet fokuserer på udlændingelovgivningen i en snæver 

forstand. Specialets analyse bygger på et casestudie af lovgivningsarbejdet på asylområdet, hvor 

fokus er rettet på perioden 1983-2016 med henblik på at besvare forskningsspørgsmålet. Denne 

tidsmæssige afgrænsning er interessant på grund af den markante udvikling fra en ellers meget liberal 

udlændingelov til en restriktiv udlændingelov med blandt andet Dansk Folkepartis fremgang i valget 
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i 2001. Specialets analyse indledes med en historisk gennemgang af de begrebsliggørelser, der har 

eksisteret af flygtninge fra 1920 til oprettelsen af UNHCR og udarbejdelsen af FN’s 

Flygtningekonvention i 1951. Det historiske perspektiv tjener til det formål at kortlægge 

bevæggrundene til at oprette Flygtningekonventionen og dermed at skabe en forståelse af, hvordan 

konventionens definition og begrebsliggørelse af flygtninge blev til, som Danmark i øvrigt var med 

til at forme. Med den historiske forståelse af konventionen skabes der således et udgangspunkt for 

undersøgelsen af meningsdannelsen omkring og begrebsliggørelsen af flygtninge i dansk flygtninge- 

og asylpolitik, og hvorledes der er en uoverensstemmelse mellem konventionens og den danske 

begrebsliggørelse af flygtninge. Specialet strækker sig således i sin helhed ud over perioden fra 1920 

– 2016. 

Da specialets fokus er på den danske udlændingelov, afgrænser specialet sig også fra at inddrage 

andre landes komparative erfaringer med hensyn til forholdet mellem Flygtningekonventionen og 

national lovgivning, da dette vil være alt for omfattende i forhold til specialets tilladte omfang. Det 

kunne være en fordel at inddrage flere lande i forhold til at opnå større generaliserbarhed af case-

studiets resultater. Dog giver valget om kun at inddrage Danmark den fordel, at det bliver muligt at 

gå mere i dybden med casen. Specialet afgrænser sig desuden fra at inddrage Den Europæiske 

Menneskerettighedskonvention (EMRK) fra 1950, som er en del af dansk ret. EMRK udgør en vigtig 

del af Danmarks internationale forpligtigelser på menneskerettighedsområdet, da den også har 

betydning for Danmarks udlændingepolitik. EMRK har dog en mere generel karakter og anvendelse 

sammenlignet med Flygtningekonventionen, som retter sig specifikt mod udlændingeområdet. 

Flygtningekonventionen har endvidere flere år bag sig og en historisk betydning for udviklingen i 

den danske udlændingelov set i lyset af det faktum, at Danmark har spillet en aktiv rolle i dens 

tilblivelse og er det første land, der har ratificeret den. Specialet vil derfor koncentrere sig om 

Flygtningekonventionen. EMRK vil dog blive nævnt i det omfang, den er relevant i analysen.   
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1.4 Specialets opbygning 

 

Specialet er sammensat af seks kapitler, og dette afsnit præsenterer et overblik over indholdet i de 

respektive kapitler:  

Kapitel 2: Teori 

Specialets teoretiske ramme bygger på Anthony Giddens’ teori om globalisering og det senmoderne 

samfund, hvori han beskriver dynamikken i de moderne samfund med begreber som refleksivitet, 

udlejringen af sociale systemer og adskillelsen af tid og rum. Desuden inddrages Ulrich Bechs teori 

om risikosamfundet, som han udviklede i 1980’erne på baggrund af, at en række nye menneskeskabte 

risikofænomener kom på dagsordenen i verden. Beck peger på, at risici både optræder som reelle og 

socialt konstruerede, hvilket også stemmer overens med specialets socialkonstruktivistiske 

forståelsesparadigme. Giddens og Beck er centrale teoretikere i debatten om det nye moderne 

samfunds karakter og globaliseringen. De er begge enige om nogle centrale træk ved det senmoderne 

samfund som individualisering, øget refleksivitet og risici, dog med forskelligt fokus. Disse begreber 

spiller en central rolle i specialets analyse, da flygtningeproblematikken og flygtningepolitikken er 

tæt forbundet med globale begivenheder og globaliseringens følgevirkninger, såsom større 

interdependens imellem lande. Kombinationen af Giddens’ og Becks teorier bringer således specialet 

fremad i besvarelsen af forskningsspørgsmålet med deres fokus på globaliseringens betydning for det 

senmoderne samfund og menneske. 

Kapitel 3: Forskningsdesign og Metode  

I dette kapitel introduceres og diskuteres specialets forskningsdesign og metode samt empiri. 

Specialet indskriver sig i et socialkonstruktivistisk og hermeneutisk forståelsesparadigme og en 

induktiv tilgang. Der redegøres endvidere for specialets kvalitative metoder i kapitlet, herunder 

brugen af et single casestudie af stramningerne i den danske udlændingelov i perioden 1983-2016 

samt kvalitative interviews for at undersøge konflikten mellem international og national ret og 

begrebsliggørelsen af flygtninge. Kapitlet afsluttes med en kort præsentation af specialets case. 

Kapitel 4: Et historisk perspektiv på behandlingen af flygtninge 
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Det overordnede formål med fjerde kapitel, som er den første del af specialets analyse, er at sætte 

udviklingen i den danske udlændingelovgivning i perioden 1983-2016 i en større historisk kontekst 

med det formål at afklare konflikten mellem international og national ret på flygtningeområdet i femte 

kapitel. Derfor vil specialet bevæge sig tilbage i historien for at se på, hvilke historiske begivenheder 

der medførte behovet for et internationalt system for at håndtere og regulere flygtningesituationer, 

samt hvad der ligger til grund for Flygtningekonventionens definition og begrebsliggørelse af 

flygtninge. Kapitlet bliver derfor indledt med en historisk beskrivelse af udviklingen i 

flygtningebehandling i Europa, hvor flygtningebegrebet blev defineret ud fra en juridisk, social og 

individualistisk tilgang. Dernæst følger der en gennemgang af FN’s Flygtningekonventions indhold 

med henblik på at afklare, hvordan konventionen begrebsliggør en ’flygtning’, og hvordan stater, der 

har ratificeret konventionen, er bundet af den. I forbindelse med dette vil udviklingen i den danske 

udlændingepolitik og begrebsliggørelsen af flygtninge blive analyseret gennem en kronologisk 

gennemgang af stramningerne i udlændingeloven samt den politiske diskurs omkring flygtninge i 

perioden 1983-2016. Derudover undersøges det, hvordan begrebsliggørelsen af flygtninge i den 

danske udlændingepolitik i perioden afspejler sig i lovgivningen.  

Kapitel 5: konflikten mellem national og international ret på flygtningeområdet 

På baggrund af fjerde kapitels analyse af Flygtningekonventionens begrebsliggørelse af flygtninge 

samt den nationale politiske diskurs omkring og begrebsliggørelse af flygtninge, koncentrerer dette 

kapitel sig om Danmarks internationale engagement på flygtningeområdet og hvordan den danske 

begrebsliggørelse af flygtninge distancerer sig fra Flygtningekonventionens begrebsliggørelse af 

flygtninge. samt hvad der ligger til grund for konflikten mellem international og national ret på 

flygtningeområdet. I kapitlet inddrages også interviews fra Amnesty International, FN-forbundet og 

IMR, hvor organisationernes syn på Danmarks rolle i det internationale samarbejde på 

flygtningeområdet udforskes. 

Kapitel 6: Konklusion 

Dette kapitel udgør specialets konklusion som præsenterer specialets endelige konstateringer der 

drages på baggrund af analysen. 
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Kapitel 2: Teoretisk ramme 

 

2.1 Introduktion: Lov og Suverænitet 

 

Specialet bygger på Anthony Giddens’ teori om globalisering og det senmoderne samfund (Giddens 

1994) samt Ulrich Becks teori om risikosamfundet (Beck 1997). Teoriernes relevans for specialets 

problemfelt skyldes sammenhængen mellem globalisering og flygtningepolitikkens udvikling i 

Danmark. Globaliseringen har skabt en verden, hvor alle kriser, såsom terror og krig, er globale. 

Borgerkrige, som eksempelvis borgerkrigen i Syrien, er blevet en global trussel, da ustabiliteten i 

landet spreder sig ud over landets grænser i form af den ekstremistiske trussel, der har vist sig i form 

af adskillige terrorangreb i flere europæiske lande samt de mange flygtninge, der sætter kursen mod 

Europa. Flygtningesituationen har endvidere genaktualiseret FN’s rolle i verden som en humanitær 

indsatsforvalter, samt de europæiske landes forpligtigelser over for flygtninge som medlemmer af 

FN. Det faktum, at alle verdens lande er blevet langt mere indbyrdes afhængige, betyder, at Danmark 

heller ikke kan isolere sig fra flygtningeproblematikken, som pt. primært skyldes urolighederne i 

Mellemøsten. Begivenhederne i verden har tydeligt påvirket den danske flygtningepolitik, der er 

præget af stramninger og begrænsninger af flygtninges rettigheder. Det fremgår tydeligt af specialets 

empiri, at man via stramninger i flygtninges rettigheder har prøvet at gardere sig mod en øget 

tilstrømning af flygtninge (Folketinget 2015d) Sammenhængen mellem globalisering og en øget 

tilstrømning af flygtninge kan forstås ud fra Giddens’ teori om det senmoderne samfund (Giddens 

1994). Som et af modernitetens dynamiske aspekter nævner Giddens blandt andet adskillelsen af tid 

og rum, hvor den moderne kommunikationsteknologi giver mange flere kommunikationsmuligheder 

verden over (Ibid.: 22-23, 70). Interaktion mellem mennesker i dag forudsætter ikke, at man er tilstede 

på samme lokalitet på samme tid, idet udbredelsen af moderne medietyper, herunder internettet, har 

gjort det muligt at kommunikere over meget store afstande. Viden er således også blevet mere 

tilgængelig for mennesker, hvilket også betyder, at mennesker, der flygter eller har en intention om 

at flygte, har større kendskab til mulighederne for at flygte. Den moderne kommunikations- og 

transportteknologi har således også gjort mennesket mere mobilt, og verden kan derfor siges at være 

blevet mindre, hvilket er en effekt af globaliseringen. 
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Det øgede antal af flygtninge verden over er således en konsekvens af globaliseringen og har gjort, 

at menneskerettighederne, herunder FN’s Flygtningekonvention, automatisk også er blevet et meget 

aktuelt emne i dansk politik (Folketinget 2016e). Danmark skal som modtagerland, på baggrund af 

forpligtigelserne i forhold til Flygtningekonventionen, beskytte flygtninge, der er anerkendte i forhold 

til konventionens definition af en flygtning. Dette har sat det danske asylbehandlingssystem under 

voldsomt pres, hvilket har resulteret i, at man i dansk flygtningepolitik er begyndt at sætte 

spørgsmålstegn ved de forpligtigelser, man har over for flygtninge. Den danske flygtningepolitik er 

blevet til et dynamisk politisk område, der har gennemgået store forandringer i de seneste årtier. Den 

canadiske professor Catherine Dauvergne, der forsker inden for flygtningeområdet, beskæftiger sig 

blandt andet med spørgsmålet om, hvad globaliseringen betyder for migrationsloven og for 

fortolkningen af den nationale suverænitet (Dauvergne 2008). Dauvergne henviser til Saskia Sassen 

(1998), som anfører, at migrationsloven spiller en vigtig rolle i styrkelsen af den individuelle 

nationale identitet (Dauvergne 2008: 42-43), og at nationalstater bruger migrationsloven som en 

’renationaliseringsredskab’ ved at begrænse flygtninges rettigheder, hvilket kan forklare en ”anti-

flygtninge diskurs” (ibid.: 7-8). Migrationsloven bliver derfor til et logisk redskab for stater til at 

modstå presset fra den globaliserede verden, da en nation er sammensat og afgrænset af dens borgere, 

og at kontrollen over denne sammensætning af borgerskabet er kontrol af den nationale identitet 

(Ibid.: 45-46).  

Dauvergne mener, at skellet mellem flygtninge- og migrantbegrebet er ved at blive udvisket, og at 

der er en voksende tendens til at behandle flygtninge som illegale immigranter (Ibid.: 50-53). Der er 

her vigtigt, at understrege, at UNHCR tydeligt skelner mellem begreberne ’migrant’ og ’flygtning’, 

hvor migrantbegrebet betegner mennesker, der ikke er på flugt fra forfølgelse, men i håb om at opnå 

et bedre levestandard, mens flygtninge risikerer vold og forfølgelse i hjemlandet og derfor er beskyttet 

under international lov (Edwards 2015). Dauvergnes forskning er interessant set i sammenhæng med 

udviklingen i den danske flygtningepolitik og udlændingelovgivning. Stramningerne i den danske 

udlændingelov og de bagvedliggende argumenter, såsom beskyttelse af de nationale værdier, er 

nemlig et godt eksempel på, at man politisk benytter udlændingeloven som et værn mod 

udefrakommende trusler i form af mennesker med ikke-vestlige værdier. Udviklingen er, som 

Dauvergne ligeledes siger, en effekt af globaliseringen (Dauvergne 2008: 50-51), hvor nationalstater 

både er blevet mere åbne og sårbare overfor udefrakommende påvirkninger. Dauvergne 

konceptualiserer endvidere globaliseringen som en proces, der nedbryder nationalstatens suverænitet 
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med et voksende globalt pres, der eksisterer uden for nationalstaternes kontrol, og understreger, at 

transformeringen af migrationsloven til ”the last bastion of sovereignty” viser, at suverænitet er tæt 

forbundet med magt og identitet (Ibid.: 184). Da suverænitet og lov således er to indbyrdes afhængige 

begreber, kommer suverænitet således også til at handle om en eneret på (grænse)kontrol. For at 

klarlægge hvordan og hvorfor globaliseringen spiller en så vigtig rolle i udformningen af den danske 

udlændingelovgivning, vil specialet anvende Giddens’ og Becks teorier om globaliseringen og det 

senmoderne samfund. I de følgende afsnit vil teorierne blive beskrevet og set i sammenhæng med 

hinanden og i forhold til deres anvendelighed i besvarelsen af specialets forskningsspørgsmål.  

 

2.2 Globalisering og lovgivning på flygtningeområdet 

Baggrunden for valget af Giddens og Beck er, at de har hver deres syn på globaliseringens effekter 

på samfundet og mennesket. Giddens definerer globaliseringen som ”intensiveringen af 

verdensomspændende sociale relationer, som forbinder fjerne lokaliteter på en sådan måde, at lokale 

begivenheder påvirkes af hændelser, der finder sted mange kilometer borte og vice versa” (Giddens 

1994: 60). Globalisering har ifølge Giddens en dynamiske karakter og ”bor” i moderniteten (Giddens 

1994: 59) og vi oplever i dag, ifølge Giddens, konsekvenserne af moderniteten. Således hænger 

globalisering nøje sammen med modernitetens dynamikker. I 1960’erne medførte udviklingen fra 

satellitbaseret kommunikation til øjeblikkelig kommunikation en accelerering af informations- og 

transportteknologien. På denne måde kunne informationer spredes hurtigere, og verden er på denne 

måde blevet mere bevidst om, at det, der sker et sted, kan have konsekvenser helt andre steder i 

verden. Der er desuden ikke længere tale om en envejsbevægelse, hvor globaliseringen bredte sig fra 

Vesten mod resten af verden. Nu er der snarere tale om et informationsflow, der går begge veje, det 

vil sige også fra den tredje og fjerde verden mod Vesten (Christiansen 2002:175).  

Anthony H. Richmond (2002) beskæftiger sig også med globaliseringen og dens betydning for 

flygtninge. Med henvisning til Giddens betegner Richmond globaliseringen som en kompleks 

blanding af processer, som ofte er modstridende og skaber konflikter, adskillelse og nye former for 

ulighed (Richmond 2002: 708). De førhen næsten uigennemtrængelige grænser er i den nye 

verdensorden med en global økonomi og en høj udviklet informations- og transportteknologi nu åbne 

for nye kulturelle påvirkninger, hvilket gør, at mennesker i dag i langt højere grad kan deltage i 
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politiske protester eller flygte. Men denne nye form for frihed, som globaliseringen skaber, udfordrer 

autoritære regimer. Som vi ser det mange steder i verden i dag, går mange kulturelt forskelligartede, 

men centralt styrede regimer, som for eksempel Syrien, i opløsning med borgerkrige, hvilket 

resulterer i et migrationsflow mod især Vesten (ibid.: 708). I forbindelse med globaliseringens 

dynamiske karakter, nævner Giddens, ligesom Beck, risici som en konsekvens af globaliseringen 

(Giddens 2000: 10). Ifølge Giddens er begrebet risiko uadskilleligt fra usikkerhed, og han betegner 

desuden begrebet risiko som nøglen til nogle af de mest grundlæggende karakteristika ved den verden, 

vi i dag lever i, da vi er blevet mere risikobevidste (ibid.: 25-26). Dette hænger sammen med, at 

verden i dag er præget af mere usikkerhed, og vi bruger risikobegrebet til at betegne forskellige 

situationer, der er forbundet med usikkerhed (Ibid.: 25-26).  

Giddens beskriver også kilderne til modernitetens dynamiske karakter med sin teori om det 

senmoderne samfund. Teoriens relevans for specialets fokusområde beror på de ændrede vilkår som 

det senmoderne samfund, ifølge Giddens, er præget af. Giddens taler om en adskillelse af tid og rum, 

udlejring af sociale systemer og en øget refleksivitet, hvoraf især første- og sidstnævnte har relevans 

for specialets fokusområde. De fungerer nemlig som et forklarende element for den hastige udvikling 

i verden, hvor globaliseringen medfører, at mennesker og nationer på tværs af lande og verdensdele 

kommer tættere på hinanden, samtidig med at der er en øget tendens til, at nationer som Danmark 

prøver at modarbejde denne udvikling med en stram flygtninge- og asylpolitik, der har til formål at 

nedbringe antallet af asylansøgere for at beskytte de nationale interesser. Følgende afsnit vil komme 

nærmere ind på teorien om det senmoderne samfund og med udgangspunkt i denne teori se nærmere 

på Becks teori om risikosamfundet og senmodernitetens konsekvenser for samfundet og mennesket. 

Becks teori om risikosamfundet inddrages med henblik på at undersøge, hvordan nutidens 

risikobevidsthed påvirker flygtningepolitikken og lovgivningen på området.  

 

2.3 Dansk udlændingepolitik i det senmoderne samfund 

Ifølge Giddens adskiller de moderne samfundstyper sig fra de præmoderne ved, at de moderne 

samfund forandrer sig med en stor hastighed (Giddens 1994: 13). Modernitetens dynamiske aspekter 

sammenfatter Giddens, som før nævnt, i følgende tre punkter: adskillelse af tid og rum, sociale 

systemers udlejring og modernitetens refleksivitet (Ibid: 22), som er gennemgående temaer i Giddens’ 
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modernitetsanalyse. Giddens mener, at den primære drivkraft bag en del af de forandringer, der kaldes 

globalisering, er satellit-kommunikation og opfindelsen af øjeblikkelig elektronisk kommunikation 

(Giddens 2000: 16). Fremvæksten af disse kommunikationsmidler muliggør en hurtig og global 

kommunikation således, at en begivenhed ét sted i verden kan påvirke udviklingen et helt andet sted. 

Giddens betegner dette fænomen som ophævelsen af tid og rum, og det er netop dette, der ligger til 

grund for Giddens’ definition af globaliseringen, som er citeret under punkt 2.2. Dette aspekt af 

moderniteten er relevant i forhold til specialets fokusområde, da accelereringen af informations- og 

transportteknologien har medført, at informationer spredes hurtigere i verden, og mennesker besidder 

i dag mere viden om de muligheder, der findes andre steder i verden, og dette medfører, at velhavende 

og demokratiske europæiske lande bliver til den foretrukne destination for de fleste flygtninge. På 

den anden side har udviklingen i de globale kommunikationsmedier sågar muliggjort, at den danske 

regering ved siden af stramningerne i udlændingeloven også eksternt kunne føre en asylkampagne 

uden for landets grænser. I 2015 indrykkede regeringen nemlig en annonce i den libanesiske avis på 

arabisk om, at asylansøgere i Danmark efter stramningerne får færre økonomiske midler end i andre 

EU-lande. På den måde fik regeringen hurtigt tilkendegivet, at asylansøgere ikke er velkomne i 

Danmark (Corfixen 2015). 

Udviklingen af massekommunikationsmidler og andre kommunikationsmidler har også muliggjort 

en øget refleksivitet og skabt et højere refleksionsniveau i samfundene (Giddens 1994). Refleksivitet 

er, ifølge Giddens, også et vigtigt træk ved moderniteten. Den refleksivitetsproces, der foregår i det 

moderne samfund, eksisterer både på et personligt og et institutionelt niveau og har en afgørende rolle 

i de forandringer, der sker i de sociale organisationsformer (Giddens 1994: 39) da den, ifølge Giddens, 

anvendes til organisation og forandring af samfundet. Dermed bliver verden i dag grundlæggende 

konstitueret gennem refleksivt anvendt viden (Ibid.: 40), hvilket vil sige, at traditioner ikke længere 

er en selvfølge, som de var førhen. Man kan derfor argumentere for, at det arabiske forår er et godt 

eksempel på, hvordan det moderne menneskes øgede refleksivitetsniveau kan resultere i, at få 

mennesker kan starte et oprør som reaktion på dårlige levevilkår, der senere breder sig til en bølge af 

folkelige protester i andre lande. Det moderne menneske kan således hurtigere, ved hjælp af egen 

refleksion, modsætte sig et system og søge væk fra det takket være den øgede mobilitet med blandt 

andet transportteknologiens udvikling.  

Dog betyder den øgede refleksivitet ikke kun, at vi har opnået en større viden, men at vi også er blevet 

mere usikre. Dette hænger blandt andet sammen med videnskabens hurtige udvikling, hvor ny viden 
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hurtigt kan blive erstattet af nye undersøgelser (Ibid.: 40). I kraft af at den øgede refleksivitet og 

usikkerheden er en konsekvens af kommunikationsteknologiens udvikling, kan den ligeledes fungere 

som en forklarende faktor i specialets analyse af udviklingen af den danske udlændingelovgivning. I 

og med at den øgede refleksivitet medfører en usikkerhed på baggrund verdens hurtige udvikling, kan 

dette naturligvis medføre et øget behov for at beskytte nationale interesser og værdier med for 

eksempel strengere regler for flygtninge. Udefrakommende påvirkninger tolkes og opfattes i mange 

sammenhænge som en trussel mod de eksisterende værdier og strukturer i nationer, især i vestlige 

lande som Danmark, hvor man har et velfungerende demokratisk system man gerne vil værne om. På 

baggrund af denne usikkerhed, der er forbundet med globaliseringen, er Ulrich Bechs teorier om 

risikosamfundet ligeledes en del af specialets teoretiske ramme og vil i det følgende afsnit blive 

uddybet yderligere i forhold til specialets fokusområde. 

  

2.4 Risikosamfundet 

Giddens og Beck fokuserer begge på udviklingen i det moderne samfund frem til en senmodernitet 

samt på industrialiseringens indflydelse på den videre samfundsudvikling. Endvidere beskæftiger de 

sig begge med centrale begreber som refleksivitet, individualisering og globalisering i forbindelse 

med det senmoderne samfund. De er begge enige om, at globaliseringen har ført til, at vi i dag i højere 

grad påvirkes af hændelser, der finder sted i andre lande. Bech beskæftiger sig endvidere med 

samfundsskabte risici og sætter endda risici som det centrale i moderniteten, hvor han mener, at 

risikosamfundet producerer risici, hvor velfærdssamfundet producerer goder (Beck 1992: 3). Beck 

opererer desuden med to ordner af moderniseringen, nemlig en simpel og en refleksiv modernisering 

(Ibid.). Den simple modernisering er ifølge Beck en modernisering baseret på videnskabsoptimisme, 

hvor teknologiske fremskridt betragtes som grundlaget for samfundets fremskridt, og således foregik 

moderniseringen på baggrund af sin modsætning. Moderniseringen har dog mistet sin modsætning 

og møder derfor sig selv, hvorfor Beck beskriver den som den refleksive modernisering. Man kan 

således sige, at moderniseringen er en modernisering af det moderne selv (Beck 1997: 16).  

Beck knytter denne refleksivitet med overgangen til risikosamfundet, der som før nævnt er et centralt 

begreb i hans teorier. Ifølge Beck skyldes risici i dag en industriel overproduktion der er tæt forbundet 

med den teknologiske udvikling (Ibid.: 31). Her nævner Beck blandt andet kausale fortolkninger af 
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usynlige risici som eksempelvis radioaktivitet, som både kan mindskes, øges og forandres med den 

viden, man besidder om dem. (ibid.: 32). På den baggrund mener Beck, at risici både optræder som 

reelle og socialt konstruerede (Ibid.: 46), idet der findes mange videnskabelige definitioner, der 

medfører en overproduktion af risici (Ibid.: 32). Risici er endvidere fremtidsorienteret og medfører 

usikkerhed, hvilket gør, at medier, der beskæftiger sig med risikodefinitioner, både samfundsmæssigt 

og politisk, bliver helt afgørende i og med, at de påvirker menneskets aktuelle oplevelser og 

handlinger (Ibid.: 46-47).  

Risikosamfundet er blevet til en populær sociologiske betegnelse for nutidens samfund, hvilket kan 

begrundes i, at de moderne samfund i dag rummer mange menneskeskabte risici. Risikobevidstheden 

er blevet en fundamental del af risikosamfundet og der er ifølge Beck sket en øget offentlig 

risikobevidsthed, da vores blik for risici er blevet skærpet på grund af mediernes dækning af usynlige 

farer som eksempelvis forurening (Ibid.: 74). Vi taler meget om risici, og jo mere vi taler om dem, 

desto flere konstruerer vi. Mennesker i de vestlige samfund er for det meste veluddannede og 

velinformerede og lever i et masseforbrugssamfund og har derfor ikke de helt store samfundsmæssige 

problemer. Men vi er dog, ifølge Beck, alligevel bange og føler os truede, hvilket skyldes, at nutidens 

risici generelt er fremtidsorienterede (Ibid.: 46), og vi ikke ved, hvornår eller om de rammer os. Da 

risikoopfattelsen er afhængig af viden, kan risikobevidstheden, ifølge Beck, være større blandt 

velstående og vidende mennesket. Vi lever dermed i en verden, hvor vi i fællesskab konstruerer en 

række risici, der får konsekvenser for vores hverdag.  

Det er dog vigtigt at påpege det faktum, at Beck med teorien om risikosamfundet først og fremmest 

tænkte på de økologiske risici. Teorien er dog med industrialiseringen og modernitetens udvikling 

blevet så populær og udbredt blandt andre teoretikere og journalister, at begrebet risikosamfund 

bruges i mange andre sammenhænge. Becks teori om risikosamfundet bliver anvendt i specialets 

teoretiske ramme med henblik på at skabe en forståelse af, hvad der ligger til grund for de mange 

stramninger, især de stramninger der kom i kølvandet på terrorangrebet i USA d.11. september 2001 

med vedtagelsen af terrorpakkerne, og hvorvidt flygtninge bliver betragtet som risikoobjekter i 

samfundet. Teorien er derfor interessant for specialets forskningsområde, idet risikobevidstheden kan 

opfattes som en faktor, der kan påvirke begrebsliggørelse af en flygtning i den globaliserede verden. 

Teorien om risikosamfundet og risikobevidstheden er yderligere interessant set i sammenhæng med 

behovet for at beskytte nationale grænser og interesser, som er formålet med de mange stramninger i 

udlændingeloven.  
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Alt i alt har globaliseringen medført, at verden i dag hænger mere sammen en tidligere, og landene er 

dermed i højere grad indbyrdes afhængige, ikke mindst i kraft af teknologiens udvikling af forskellige 

kommunikationsmidler. Som Giddens beskriver det, har en hændelse ét sted i verden medført nye 

hændelser et helt andet sted i verden. Urolighederne i Mellemøsten har sendt millioner af flygtninge 

til Europa, hvilket har påvirket europæiske lande, herunder Danmark, i sådan en grad, at man arbejder 

på højtryk for at finde ud af, hvad man gør med de mange millioner flygtninge, der har brug for 

beskyttelse, mens man på samme tid vil beskytte nationale interesser, som gør, at eksempelvis 

regeringer og offentlige myndigheder kommer i konflikt med international lovgivning på 

flygtningeområdet. Specialet hæfter sig ved de i teoriafsnittet omtalte to aspekter ved globaliseringen, 

nemlig den øgede globale afhængighed og de risici, der er forbundet med den. Udviklingen i den 

danske udlændingelov og meningsdannelsen omkring og begrebsliggørelsen af flygtninge vil således 

blive analyseret i lyset af globaliseringens og moderniseringens effekter i det senmoderne samfund i 

specialets analysedel. 

 

Kapitel 3: Metoder og Empiri 

 

3.1 Forskningsdesign og metode 

 

Specialet har en induktiv tilgang til det anlagte forskningsdesign og specialets analyse. Der er således 

taget udgangspunkt i empirien, hvorigennem der er nået frem til den bedst egnede teori til den 

indsamlede data. Da dette udgangspunkt beror på en forforståelse, er empirien ikke læst ud fra en 

given teoretisk retning, men med en åbenhed der har ført til ny viden. Der er blevet indsamlet empirisk 

data og læst litteratur om forskellige teorier med relevans for emnet, alt imens forskningsspørgsmålet 

sideløbende er blevet reformuleret mange gange. Den teoretiske ramme er således udvalgt med 

udgangspunkt i den indsamlede empiri, og specialets endelige forskningsspørgsmål er blevet til i en 

interaktion mellem læsning af empiri og teori. For at fremme en forståelse af tanken bag opbygningen 

af specialet redegøres der i det følgende afsnit for de faglige videnskabsteoretiske analysetilgange og 
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undersøgelsesmetoder, som anvendes i specialet for at kunne svare på forskningsspørgsmålet gennem 

det teoretiske perspektiv. Socialkonstruktivismen fungerer som en overordnet verdensforståelse i 

specialet, mens hermeneutikken fungerer som en overordnet metodisk og forståelsesmæssig ramme. 

De specifikke metoder specialet gør brug af, er et casestudie design, diskursanalyse og kvalitative 

interviews. 

 

3.2 Faglig metode: En socialkonstruktivistisk og hermeneutisk tilgang 

 

Socialkonstruktivismen som overordnet verdensforståelse 

Da der i specialets forskningsspørgsmål lægges op til en undersøgelse af meningsdannelse omkring 

og begrebsliggørelse af flygtninge, hvor diskurser spiller en væsentlig rolle, har specialet en 

socialkonstruktivistisk tilgang. Socialkonstruktivismen er meget bred, da der findes flere grene og 

forskellige udlægninger af den i litteraturen. Det er dog ikke formålet her at gøre yderligere rede for 

de forskellige udlægninger, da specialet hæfter sig ved hovedessensen i socialkonstruktivismen, som 

er, at al menneskelig erkendelse er socialt konstrueret. Det vil sige, at socialkonstruktivismen 

fokuserer på, hvordan opfattelsen af virkeligheden og verden skabes gennem social interaktion. 

Forståelsen af virkeligheden er således en social konstruktion og bliver til på baggrund af den måde, 

vi tale om verden på. Socialkonstruktivismen er, ifølge Vivien Burr (1995) kendetegnet ved, at man 

anser virkeligheden som menneskeskabt. Dette sker gennem daglig menneskelig interaktion i det 

sociale liv, hvilket gør, at den sproglige dimension har en væsentlig rolle i socialkonstruktivismen 

(Burr 1995: 3), da virkeligheden skabes gennem sproget. Man kan derfor sige, at eksistensgrundlaget 

for forståelse og viden er en sproglig interaktion mellem mennesker (Ibid.: 5-16). At virkeligheden 

er menneskabt betyder desuden, at man ikke tror på én objektiv virkelighed, men derimod opfatter 

virkeligheden som noget subjektivt, hvilket indebærer, at virkelighederne afhænger af den sociale og 

lokale situation, og også samtidig den tid og kultur vi befinder os i (Ibid.:3). Dette speciales 

socialkonstruktivistiske udgangspunkt er således, at verden er socialt konstrueret, hvor hovedfokus 

er på sprogets vigtige rolle i de sociale relationer og processer, hvorigennem virkeligheden bliver 

skabt, og desuden at viden og betydning er historisk, socialt og kulturelt betinget. 
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Hermeneutikken som overordnet metodisk og forståelsesmæssig ramme 

Specialets overordnede metodiske og forståelsesmæssige ramme er inspireret af den filosofiske 

hermeneutiks metodiske principper. Den tyske filosof Hans-Georg Gadamer taler om, at mennesket 

har en forforståelse (Gadamer 2007: 315) af fænomener. Denne forforståelse betyder, at man har en 

bagage af viden, fordomme og forståelse på forhånd, som man møder fænomenerne med. Dette 

betyder desuden, at enhver forståelse sker på baggrund af en tidligere forståelse af et fænomen. Uden 

en forforståelse, som Gadamer også kalder fordomme, er forståelse således ikke mulig. Dermed kan 

man sige, at forståelse og forforståelse forudsætter hinanden. Denne proces kaldes for den 

hermeneutiske cirkel og udføres ved, at forståelsen af et fænomen bevæger sig fra helheden til delen 

og fra delen tilbage til helheden. Denne proces anvendes i specialets analyse ved, at der tages 

udgangspunkt i den historiske kontekst for flygtningebeghandlingen for derigennem at skabe en 

forståelse af den nutidige begrebsliggørelse af flygtninge i dansk kontekst. Udviklingen i den danske 

udlændingelov, herunder de forskellige stramninger, der er vedtaget over tiden, vil igen blive set i en 

større historisk sammenhæng for at kunne forklare de bagvedliggende årsager til stramningerne. Der 

er således tale om en cirkulær bevægelse mellem fænomenets helhed og dele. Cirklen udvider dermed 

forståelsen (Kvale& Brinkmann: 2009: 210).  

Begrebet ’fordomme’ har en central rolle i fortolkningen af et fænomen og kommer fra det begreb, 

Gadamer beskriver som situation, hvilket vil sige det ståsted, mennesket har. Gadamer beskriver 

mennesker som historiske væsener, der altid vil være påvirket af historien, og netop derfor har 

menneskets personlige historie indvirkning på dets situation (Gadamer 2007: 287). Denne situation, 

altså ståsted, begrænser ifølge Gadamer synsmulighederne, hvorfor han bruger begrebet horisont for 

at betegne det synsfelt, mennesket har (Ibid.: 288). Fra horisontbegrebet går Gadamer til et andet 

centralt begreb, som er horisontsammensmeltning (Ibid.: 291). Denne sammensmeltning sker i mødet 

med andre horisonter, i denne sammenhæng vil dette være specialets empiriske data. På denne måde 

sættes forforståelsen i spil, hvilket resulterer i en udvidelse af horisonten i forståelsen. Valget af 

hermeneutikken som en metodisk og forståelsesmæssig ramme skyldes måden, hvorpå jeg forholder 

mig til min forforståelse gennem specialets analyse. Forforståelsen sætter mig i stand til at forstå 

noget, og jeg bruger den således aktivt i specialets analyse ved at bevare en åbenhed i fortolkningen 

af specialets empiriske data (Ibid.: 284). Sensitiviteten omkring min forforståelse eller fordomme, 

altså min subjektivitet, indebærer således en refleksivitet og kan med udgangspunkt i Kvale og 
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Brinkman betegnes som en refleksiv objektivitet, hvilket vil sige ” (…) at man som forsker reflekterer 

over sine bidrag til produktionen af viden” (Kvale og Brinkmann 2015:  314).  

 

Objektivitet i kvalitativ forskning betyder her, ifølge Kvale og Brinkmann, at man ” (…) stræber efter 

objektivitet om subjektivitet” (Ibid.). Jeg erkender dermed, at det ikke er muligt at være fuldstændig 

objektiv i forskningen, da paradigmevalget for specialet samt måden, jeg vælger at fortolke og 

analysere specialets empiriske data på, er en vis form for subjektivitet, som stammer fra min 

forforståelse. Subjektiviteten forsøges ikke fjernet, men inddrages som en ressource, hvilket betyder, 

at forskningen har en objektivet, i og med at mine resultater sidst i specialet vil fungere som et muligt 

forklaringsforslag ud af andre mulige forklaringer i dette felt. Forforståelsen kan desuden ifølge 

Gadamer modificeres i mødet med empirien, da man derigennem kan opnå en ny forståelse af 

fænomenet (Esmark et al. 2005: 13). Baggrunden for en forening af socialkonstruktivismen og 

hermeneutikken som specialets forståelsesparadigmer er, at begge paradigmer har et tydeligt fokus 

på forståelse. Desuden er både socialkonstruktivismen og hermeneutikken enige om, at virkeligheden 

er historisk og socialt betinget og derfor kan forandres i takt med samfundets udvikling. Paradigmerne 

arbejder således godt sammen og giver specialet en overordnet forståelsesramme for specialets 

forskningsområde.  

 

3.3 Undersøgelsesmetoder: Casestudie, kvalitative forskningsinterviews og diskursanalyse 

Ud fra det socialkonstruktivistiske og hermeneutiske forståelsesparadigme er der anvendt kvalitative 

undersøgelsesmetoder i specialet. Specialet undersøger meningsdannelsen omkring og 

begrebsliggørelsen af flygtninge, hvilket, ud fra specialets socialkonstruktivistiske 

forståelsesparadigme, er noget, der sker gennem diskurser, og derfor en socialt skabt opfattelse og 

dermed også en social konstruktion. Disse sociale konstruktioner og diskurser skabes gennem 

forskellige udtalelser og italesættelser og sætter rammerne for vores opfattelse af verden. Derfor 

benytter specialet en kritisk diskursanalyse med det formål at analysere udviklingen i den politiske 

diskurs omkring flygtninge. Da specialet samtidigt undersøger konflikten mellem international og 

national ret på flygtningeområdet, er der foretaget kvalitative interviews med en række ansatte i 

menneskerettighedsorganisationer (nærmere beskrevet under punkt 3.4), som har været aktuelle med 

deres kritik af og anbefalinger til stramningerne i udlændingelovgivningen. Der er således genereret 
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yderligere data til specialets analyse gennem interviewpersonernes sproglige formuleringer, hvor 

deres forståelser kommer frem.  Desuden anvendes der et single casestudie, der er en empirisk analyse 

af et fænomen, hvor der lægges der vægt på den historiske kontekst, da man ved at løsrive den fra 

konteksten vil miste meningssammenhængen. Ligeledes er det ifølge hermeneutikken ikke muligt at 

betragte dele uden at se dem i sammenhæng med helheden (Jf. afsnit 3.2).   

 

Casestudiet 

Ovennævnte proces har resulteret i valget af et casestudie af de danske stramninger i 

udlændingelovgivningen i perioden 1983-2016 for at besvare specialets forskningsspørgsmål. 

Casestudiet er et kvalitativt undersøgelsesdesign og giver mulighed for at kombinere forskellige 

informationskilder, der interagerer i undersøgelsen, og som derigennem gør det muligt at opnå en 

forståelse for et komplet problem eller situation og besvare specialets forskningsspørgsmål. Robert 

K. Yin (2003) skelner mellem to typer af cases, som er henholdsvis single og multiple. Der er tale om 

et single casestudie, hvis undersøgelsen omfatter én enhed som eksempelvis ét land eller én institution 

og et multiple casestudie, hvis casen omfatter flere forskellige enheder (Yin 2003: 39-56). Der er 

desuden yderligere to dimensioner, der også skal tages stilling til i undersøgelsesdesignet; den 

holistiske og den integrerede tilgang. Hvor førstnævnte forsøger at give en forståelse for casen som 

helhed, indeholder sidstnævnte flere variabler og undersøger den indbyrdes relation mellem disse 

variabler inden for single eller multiple casestudiets rammer. I dette speciale anvendes der et single 

casestudie med en holistisk tilgang, da formålet netop er at undersøge den danske 

udlændingelovgivnings udvikling som et selvstændigt område. Det vil sige, at specialet har et 

helhedssyn på udviklingen på området i perioden 1983-2016. Den tidsmæssige afgrænsning 

indsnævrer specialets fokus, og begrundelsen for valget af netop denne periode er allerede beskrevet 

under punkt 1.3 i første kapitel. Den udvikling, der har fundet sted i udlændingelovgivningen i 

ovennævnte periode, vil blive brugt som et ”undersøgelsesfelt” til at undersøge meningsdannelsen 

omkring og begrebsliggørelsen af flygtninge. 
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Det kvalitative forskningsinterview 

Det kvalitative forskningsinterview er i specialet benyttet som en datagenereringsmetode da styrken 

ved interviews generelt som indsamlingsmetode er, at det skaber mulighed for at have et klart fokus 

på forskningsområdet. Dette understreges også af Yin (2003), der beskriver interviews som ”(…) an 

essential source of case study evidence because most case studies are about human affairs. These 

human affairs should be reported and interpreted through the eyes of specific interviewees, and well-

informed respondents can provide important insights into a situation” (Yin 2003: 92). Interviews 

betragtes således som en af de vigtigste kilder til information i casestudier (Ibid.: 89) og en metode, 

hvor data skabes gennem en mellemmenneskelig interaktion. De foretagne interviews er kvalitative 

idet formålet er at udforske interviewpersonernes holdninger til et bestemt emne og dermed ikke at 

foretage en kvantificering. 

Da det ikke lykkedes at arrangere et face-to-face interview med interviewpersonerne, hvilket kunne 

være fordelagtigt i specialets forskning, da man ville kunne stille uddybende spørgsmål under 

interviewet, er der valgt at foretage e-mail interviews. Denne interviewtype var den mest oplagte i 

dette tilfælde for interviewpersonernes vedkommende på grund af tidsbesparelsesfaktoren, idet e-

mail interviews gennemføres uden fysisk tilstedeværelse. Da e-mail interviews foregår asynkront i 

både tid og rum, er det en fleksibel interviewmetode, der har den fordel, at travle forskere og 

interviewpersoner ikke behøver at finde et gensidigt passende tidspunkt for en samtale. Desuden 

pointerer Svend Brinkmann den fordel ved e-mail interviews, at de er ”selvtransskriberende”, og 

teksten er klar derfor klar til analyse i samme øjeblik, som den er skrevet (Brinkmann 2014: 49). 

Herudover henviser Claus Elmeholdt (2006) til Roberta Bampton og Christopher Cowton, som 

mener, at e-mail interviewets længere afbrydelser mellem spørgsmål og svar er en fordel, da det giver 

interviewpersonen mere tid til at tænke grundigt over spørgsmålene og evt. søge yderligere 

informationer, hvilket kan resultere i en mere fyldestgørende besvarelse af spørgsmålene (Elmeholdt 

2006: 77). Ifølge Elmeholdt kan de længere afbrydelser mellem spørgsmål dog også anskues som en 

ulempe, fordi de kan medføre mindre spontane og umiddelbare beretninger (Ibid). 

Interviewspørgsmålene taget i betragtning opfatter jeg det ikke som en ulempe, at interviewene er 

foregået skriftligt, da det er min overbevisning, at en distanceret refleksivitet kan opfattes som en 

fordel i dette tilfælde, hvor spørgsmålene omhandler et meget omdiskuteret emne med mange 

aspekter. Jeg mener derfor, at e-mail interviewet har givet interviewpersonerne tid til at reflektere 
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over spørgsmålene og komme med uddybende svar. Da interviewene er foretaget uden fysisk 

tilstedeværelse, er spørgsmålene formuleret tydeligt og afgrænset for at undgå misforståelser.  

 

Valg af interviewpersoner og interviewguide 

Der er foretaget interviews med ansatte i henholdsvis IMR, Amnesty International og FN-forbundet 

for at få et indblik i, hvordan de oplever flygtningesituationen og de stramninger, der bliver vedtaget 

i udlændingeloven for at begrænse antallet af flygtninge, der kommer til Danmark. Der er foretaget 

en udvælgelse af interviewpersonerne på baggrund af specialets empiri og på baggrund af en 

betragtning af, at de kan bidrage med relevant og værdifuld data til besvarelsen af specialets 

forskningsspørgsmål på baggrund af deres faglige og erfaringsmæssige kompetencer inden for 

menneskerettighedsområdet. Interviewpersonerne er i første omgang blevet kontaktet via mail, med 

en præsentation af specialets forskning, hvor det også er blevet gjort klart, hvad interviewet kan 

bidrage med til specialets forskning. Da der var en begrænset respons på den første forespørgsel om 

et face-to-face interview, kontaktede jeg en del interviewpersoner endnu en gang med et forslag om 

at foretage interviewet skriftligt, hvilket resulterede i flere positive tilbagemeldinger. Der er herefter 

blevet udformet en fælles interviewguide ud fra en skabelon, som er opdelt i temaer og spørgsmål (se 

bilag 1). Interviewpersonerne har fået tilsendt de samme spørgsmål på baggrund af deres fælles 

udgangspunkt i kritikken af den danske flygtningebehandling, som især har været meget aktuel i 

forbindelse med de seneste stramninger under navnet L87.  

Interviewene er således foretaget med henblik på at udforske interviewpersonernes forståelse af 

konflikten mellem international og national ret og begrebsliggørelsen af flygtninge for derigennem at 

skabe data til specialets analyse og udvide min forståelseshorisont. Der forsøges således at skabe en 

forståelse af verden fra interviewpersonens synspunkt med udgangspunkt i Steinar Kvales definition 

af forskningsinterviews som ”interviews der har til formål at indhente beskrivelser af den 

interviewedes livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener” (Kvale 

1997: 19). Et interview kan således, selvom det er fokuseret på bestemte temaer, give nye indsigter 

for forskeren og endda for interviewpersonerne. Interviewpersonernes meninger, udtalelser og 

refleksioner vil blive brugt aktivt i specialets analyse og vil på den måde bidrage til specialets 

konklusioner. 
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Diskursanalyse 

Da sproget har relationer til sociale forandringer, er der i specialet valgt at anvende en kritisk 

diskursanalyse med udgangspunkt i Fairclough, som har en fremtrædende tilgang inden for den 

kritiske diskursanalyse. Ved hjælp af den kritiske diskursanalyse kan man identificere og forstå 

diskurser og relationer i sociale sammenhænge gennem en analyse af empirien. Fairclough er desuden 

inspireret af Michel Foucaults diskursteori, der anvender diskursanalyse som en samfundsmæssig 

analyse (Fairclough 1992: 64) og beskriver diskurser som både konstitueret af det sociale og samtidig 

konstituerende (ibid.: 64). Den kritiske diskursanalyse anvendes til en kritisk analyse af tekster ved 

både at analysere de sproglige træk og tekstens forbindelse til den sociale kontekst, som den er en del 

af. Fairclough er således også anvendelig i dette speciale, da han både inddrager sproglige og 

samfundsmæssige perspektiver i sin tilgang til diskursanalyse og på den måde fremstiller en metode 

til forståelse af sociale og kulturelle forandringsprocesser. Specialets formål med den kritiske 

diskursanalyse er at identificere de diskurserne, der har været aktive omkring flygtninge i perioden 

1983-2016 gennem en analyse af specialets empiri med henblik på at undersøge hvorfor, hvordan og 

hvornår diskursen og dermed meningsdannelsen omkring og begrebsliggørelsen af ’flygtninge’ 

ændres, samt hvilken indflydelse disse diskurser har på begrebsliggørelsen af flygtninge og på 

lovgivningen inden for flygtningeområdet. Diskursanalysens undersøgelsesområde afgrænses således 

til den politiske diskurs om flygtninge. 

Faircloughs diskursanalyse er en tredimensional model og består af følgende tre dimensioner (Ibid.: 

72): den tekstuelle dimension, den diskursive praksis og den sociale praksis. Da diskursanalysen 

beskæftiger sig med både de sproglige træk og teksternes forbindelse til den sociale kontekst, som de 

er en del af, bliver det muligt at finde en forbindelse mellem sprogbrugen og den sociale praksis. Da 

alle tre ovennævnte dimensioner hænger tydeligt sammen og overlapper hinanden (ibid.: 231), 

opdeles specialets diskursanalyse ikke i tre analyseafsnit. Modellen vil dog blive illustreret for at 

overskueliggøre analysens afgrænsning: 
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Diskursens sociale dimension omfatter de diskursive strukturer som institutionelle og 

organisationsmæssige omstændigheder omkring den diskursive hændelse, samt hvordan de 

konstituerende effekter af diskurs skabes af disse. Den sociale dimension er endvidere grundlaget for 

at kunne forstå, hvorfor den diskursive praksis er, som den er (Ibid. 237). Desuden mener Fairclough, 

at ideologier er konstruktioner af virkeligheden, som er indbygget i forskellige dimensioner af 

betydningerne af diskursive praksisser, og diskurser kan derfor også bære præg af bestemte ideologier 

(Ibid.: 87). Den diskursive dimension betegner Fairclough som produktionen, distributionen og 

fortolkningen af teksten. En diskursiv praksis er eksempelvis en italesættelse, hvor diskursen peger 

på, hvordan virkeligheden opfattes, konstrueres og fortolkes. Specialets analyse af den diskursive 

dimension foregår således på baggrund af specialets empiriske data, der primært består af politiske 

tekster og taler, da disse har en afgørende betydning for meningsdannelsen omkring og 

begrebsliggørelsen af flygtninge.  

 

Tekst, diskursiv og social praksis 

Den tekstuelle dimension betegner Fairclough som både talt og skrevet sprog (Ibid.:71). Tekster er 

produkter, der fremstilles, når en del af virkeligheden tillægges mening. Dog er teksterne åbne for 
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forskellige fortolkninger og skal derfor forstås og fortolkes i forhold til de sociale og diskursive 

dimensioner, da disse er de meningsskabende dimensioner. Fairclough introducerer desuden en lang 

række begreber til den tekstnære diskursanalyse som ordforråd, grammatik, kohæsion samt 

tekststruktur. Specialet afgrænser sig dog fra at foretage en detaljeret tekstnær diskursanalyse, da 

dette vil være meget omfattende i forhold til specialets empiriske data. Da specialet blandt andet 

fokuserer på begrebsliggørelsen af flygtninge, vil analysen lægge vægt på ordvalg og gentagelser i 

teksterne i forhold til konteksten. Som nævnt før, kan tekster fortolkes på forskellige måder afhængigt 

af den sociale kontekst. Derfor er det vigtigt, ifølge Fairclough, at undersøge forbindelsen mellem de 

forskellige diskurser og de sociale sammenhænge, som diskurserne er en del af. Et andet vigtigt 

element i diskursanalysen er intertekstualitet, hvor Fairclough beskriver tekster som noget historisk, 

der danner en forbindelse mellem fortiden og nutiden (Ibid.: 85). Dette sker ved, at tekster indeholder 

elementer fra andre tekster og således altid trækker på ytringer og diskurser fra fortiden. Dette er især 

aktuelt i politiske tekster, hvor man typisk trækker på eksisterende diskurser på andre måder, da 

politik, især efter et regeringsskifte, handler om at skabe forandring. 

Når man analyserer en tekst, er det vigtigt at være opmærksom på at analysere den i forhold til både 

den sociale og den diskursive praksis, teksten er en del af. Der er et dialektisk forhold mellem 

diskursiv og social praksis (Ibid.: 64) i og med, at den sociale praksis har en indflydelse på, hvordan 

virkeligheden sættes i tale i den diskursive praksis, og igen virker denne italesættelse som en 

konstituerende faktor på den sociale struktur. Derfor er en tekstanalyse ikke alene nok som 

diskursanalyse, idet tekstanalysen skal kombineres med social analyse for at kunne forstå en tekst i 

dens sammenhæng. Det skal her bemærkes, at jeg er klar over svaghederne i Faircloughs 

diskursanalyse, som blandt andet er blevet kritiseret for at være for tekstnær. Dette gør metoden 

uegnet til analyse af et større empirisk materiale, da den rummer mange detaljer. Dog mener jeg at 

have afhjulpet dette problem med afgrænsningen af empirien og ved at fokusere på bestemte 

elementer i metoden, som jeg mener, er de mest essentielle i forhold til specialets forskning. Det skal 

her understreges, at Faircloughs diskursanalyse i specialet derfor kun anvendes som en overordnet 

metodisk forståelsesramme for samspillet mellem de forskellige dimensioner, der findes inden for 

den danske politiske diskurs på flygtningeområdet.  
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3.4 Empiri 

 

E-mail interviews 

Der er foretaget e-mail interviews med ansatte hos IMR, Amnesty International og FN-forbundet da 

disse tre menneskerettighedsorganisationer, udover UNHCR, har været mest fremtrædende i den 

kritiske debat omkring stramningerne i udlændingeloven. Fra IMR har Hans Otto-Sano, 

Forskningschef, og Nicolas Feit Tan, Ph.d. stipendiat og forsker inden for international flygtningeret 

og international menneskerettighedslovgivning, deltaget i interviewet. Fra FN-forbundet lykkedes det 

at interviewe Ole Olsen, Medlem af bestyrelsen for FN-forbundet, og landsformand Jørgen Estrup 

som desuden repræsenterer FN-forbundet i Rådet for Institut for Menneskerettigheder og i Council 

of World Federalist Movement (WFM). Endvidere er der foretaget et interview med Claus Juul som 

er juridisk konsulent hos Amnesty International. 

 

Partihjemmesider, regeringsgrundlag, nytårstaler og folketingsdebatter 

For at kunne danne et overblik over den eksisterende politiske diskurs omkring flygtninge består en 

væsentlig del af specialets empiriske data af nytårstaler, folketingstaler og debatter samt 

regeringsgrundlag i perioden 1983-2016. Denne del af empirien bidrager med et historisk indblik i 

den diskurs, der har fundet sted om flygtninge, og giver et sammenhængende billede af hvordan, 

hvornår og hvorfor meningsdannelsen omkring og begrebsliggørelsen af flygtninge har ændret sig i 

perioden. Disse kilder er valgt frem for avisartikler, da der er tale om en større troværdighed i 

officielle regeringsgrundlag m.m., sammenlignet med avisartikler, hvor teksten kan være farvet af 

avisens eller forfatterens personlige holdning til emnet. Valget af dette empiriske materiale som 

indgangsvinkel til analysen af diskursen om flygtninge er baseret på Faircloughs opfattelse af sproget 

som sandhedskonstruerende. Der er taget udgangspunkt i de regeringsgrundlag, der er at finde på 

Statsministeriets arkiv på hjemmesiden, som indeholder regeringsgrundlagene fra 1993-2016. Af 

disse regeringsgrundlag er der taget udgangspunkt i de dele af regeringsgrundlagene, der handler om 

de respektive regeringers udlændingepolitik. 
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De forskellige regeringers udlændingepolitik udgør således grundlaget for specialets analyse og vil 

blive anvendt til at se på, hvordan og hvorfor udlændingepolitikken i tidens løb er blevet til et centralt 

emne, der fylder mere og mere i regeringernes politiske agenda, og hvordan diskursen omkring 

flygtninge har udviklet sig. Med udgangspunkt i regeringernes forskellige tiltag for at stramme 

udlændingeloven vil lovforslagsdokumenter og folketingsdebatter blive inddraget som kilder til en 

diskursanalyse, når det er muligt at finde dem. Da specialet også har fokus på konflikten mellem 

national og international ret på flygtningeområdet, som især er kommet på tale i forbindelse med de 

seneste stramninger, vil der i specialet også blive inddraget høringssvar og statusrapporter samt 

interviews fra Amnesty International, FN-forbundet og IMR, som udgør den kritiske part i den 

politiske debat omkring udlændingepolitikken. 

 

3.5 Validitet, reliabilitet og generaliserbarhed 

 

Som beskrevet i empiriafsnittet, er specialets empiri forsøgt nuanceret med en bred vifte af politiske 

tekster, der analyseres i sammenhæng for at undersøge udviklingen i den politiske diskurs på 

flygtningeområdet. Desuden er der foretaget interviews med personer fra relevante 

menneskerettighedsorganisationer, der har en relevant ekspertise og erfaring på området, hvilket giver 

et bredere perspektiv på emnet. Specialets empiriske data har bidraget med relevant data til analysen 

og har gjort mig klogere på emnet. Derfor kan man sige, at den omfangsrige empiri har bidraget til 

specialets validitet. Med hensyn til reliabilitet kan man sige, at kvalitative samfundsvidenskabelige 

undersøgelser i mindre grad besidder reliabilitet, da det er usandsynligt, at en anden forskning vil 

komne frem til helt den samme konklusion som dette speciale med de samme forudsætninger. 

Reliabiliteten afhænger desuden også af interviewpersonernes svar i interviewene af flere forskellige 

faktorer, såsom tid, sted og humør. Der vil desuden, som før nævnt, altid forekomme en subjektiv 

faktor i form af forforståelsen, hvilket ligeledes stemmer overens med den hermeneutiske tilgang. Jeg 

betragter dog ikke min forforståelse som bias, men derimod som et udgangspunkt for ny viden og 

erkendelse, da jeg bibeholder en åbenhed over for specialets empiri. Da denne åbenhed overfor nye 

aspekter kan lede til andre forståelser kan den dermed også øge troværdigheden af specialets 

forskning (Kvale og Brinkmann 2009a:189). Der kan også argumenteres for, at specialets analyse, 

igen på baggrund af den nuancerede og mangfoldige empiriske data, besidder en vis reliabilitet.  
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Det skal desuden understreges, at det ikke er specialets formål at nå frem til en endegyldig konklusion 

på forskningsområdet, men snarere at bidrage med et nyt perspektiv på konflikten mellem national 

og international ret på flygtningeområdet. Specialets analyse er således en brik i det store puslespil, 

som flygtningedebatten er, og nok også vil fortsætte med at være langt ude i fremtiden. Specialets 

forskningsresultat har derfor en begrænset generaliserbarhed og er derfor ikke nødvendigvis også 

gældende for andre lande, der oplever en lignende lovmæssig udvikling på flygtningeområdet, da 

hver udvikling/fænomen har en særlig struktur og logik, der afhænger af mange faktorer, hvilket også 

understøttes af den humanistiske opfattelse (Kvale& Brinkmann 2015: 332). Dog kan forskningens 

resultater, som nævnt før, meget vel fungere som et muligt forklaringsforslag ud af andre mulige 

forklaringer på dette område. 

 

3.6 Præsentation af specialets case: De danske stramninger på udlændingeområdet fra 1983-

2016 

 

I dette kapitel er specialets metodiske ramme samt en gennemgang af specialets empiri, validitet, 

reliabilitet og generaliserbarhed blevet introduceret, og med det in mente vil der efter en introduktion 

af specialets case i fjerde kapitel blive set på udviklingen i den danske udlændingelovgivning i 

perioden 1983-2016 i en større historisk kontekst med det formål at afklare konflikten mellem 

international og national ret på flygtningeområdet. 

Den danske udlændingelov har i perioden fra 1983-2016 gennemgået en række stramninger, som har 

haft en stor betydning for flygtninges retstilling i Danmark. Stramningerne startede med, at den 

liberale udlændingelov fra 1983 i 1986 blev strammet op, så spontane asylansøgere ikke længere 

”frit” kunne rejse ind i Danmark uden rejselegitimation og visum.  I løbet af 1990’erne blev retten til 

familiesammenføring revideret 4 gange, og en række stramninger blev iværksat for at begrænse 

antallet af asylbevillinger og mulighederne for familiesammenføring. Den vigtigste ændring af 

udlændingeloven skete efter regeringsskiftet i 2001 med Dansk Folkepartis fremgang. Allerede i 2002 

blev udlændingeloven kraftigt strammet på flere væsentlige punkter. Dansk Folkeparti vedtog 

sammen med VK-regeringen udlændingepakken, der blandt andet betød en afskaffelse af ”de facto” 

flygtningebegrebet, som blev erstattet af en beskyttelsesstatus. Et andet vigtigt tiltag var vedtagelsen 
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af den første terrorpakke, som indeholdt en række lovændringer af blandt andet udlændingeloven, der 

skulle hjælpe myndighederne til at forebygge terrorisme i Danmark og på internationalt plan. 

Terrorpakken åbnede også op for, at en indstilling fra integrationsministeren og justitsministeren om, 

at en udlænding anses for at udgøre en fare for statens retssikkerhed, er bindende for 

udlændingemyndighedernes afgørelse af en sag om meddelelse eller inddragelse af opholdstilladelse. 

I 2006 og 2015 blev der vedtaget yderligere to en terrorpakker, kaldet terrorpakke II og, som 

indeholder en række initiativer til forbedring af politiets muligheder for at efterforske, forebygge og 

bekæmpe terror 

I 2015 fortsatte de mange stramninger, og Danmark blev vidne til en hastebehandling af 

asylstramninger i forbindelse med de mange flygtninge, der søgte mod Europa, herunder Danmark. 

Asylpakken under navnet L87 vakte en del opsigt både i nationale og internationale medier og blev 

vedtaget i slutningen af 2015 med støtte fra De Konservative, Liberal Alliance, Socialdemokratiet og 

Dansk Folkeparti trods massiv kritik. Stramningerne, som blandt andet omfatter en konfiskering af 

flygtninges værdigenstande, en forlængelse af retten til familiesammenføring fra et til tre år, og 

nedsættelsen af ydelsen til flygtninge samt indførsel af gebyrer på at ansøge om permanent 

opholdstilladelse og få familiesammenføring, udløste en del kritik 

menneskerettighedsorganisationerne Amnesty International, FN-forbundet samt Institut for 

menneskerettigheder og UNHCR, som blandt andet betegnede stramningerne som en bekymrende 

reaktion på humanitære behov. Danmark har i dag en meget restriktiv udlændingelov og står overfor 

massiv kritik af stramningerne på flygtningeområdet, hvoraf L87 er den seneste og en af de mest 

omstridte stramninger, der har fundet sted på flygtningeområdet. På baggrund af Danmarks 

internationale forpligtigelser på flygtningeområdet, som følge af medlemskabet af blandt andet 

Flygtningekonventionen, er der en klar forventning om, at Danmark tager organisationens 

anbefalinger og kritik til efterretning. Dog har der været tale om en negligering af kritikken og 

anbefalingerne, hvilket har sat Danmark i dårligt lys på menneskerettighedsområdet og udløst en 

konflikt mellem national og international konflikt på flygtningeområdet. 
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Kapitel 4: Et historisk perspektiv på behandlingen af flygtninge 

 

Dette kapitel udgør sammen med kapitel fem den analytiske del af specialet og er inddelt i fire 

hovedafsnit, hvor datamaterialet, med udgangspunkt i det hermeneutiske forståelsesparadigme, vil 

blive analyseret med hjælp fra en forforståelse og specialets teoretiske og metodiske referenceramme. 

Formålet med kapitlet er, at kortlægge Flygtningekonventionens og den danske begrebsliggørelse af 

flygtninge. Kapitlet indledes derfor med en analyse af flygtningebehandlingen i tiden op til 

Flygtningekonventionens oprettelse i 1951, hvor baggrunden for konventionens oprettelse og dens 

definition af flygtninge samt bestemmelser som medlemslandene forventes at leve op til fungerer som 

et forståelsesparadigme for flygtningekonventionens begrebsliggørelse af flygtninge. Dernæst 

kortlægges den danske begrebsliggørelse gennem en analyse af stramningerne i udlændingeloven fra 

1983-2016 og den politiske diskurs omkring flygtninge i perioden. Analysen er således opstillet som 

en kronologisk indføring i udlændingepolitikkens udvikling i Danmark. Anden relevant litteratur vil 

ligeledes blive inddraget til at understøtte analysen. 

 

4.1 Historisk indblik: Flygtningebehandlingen fra 1920-1950 og Flygtningekonventionens 

tilblivelse 

Når en stat ikke kan opfylde sin rolle som protektor, kan det være nødvendigt for dens folk at flygte 

i håb om at finde beskyttelse i et andet land. Flygtninge har derfor eksisteret så længe, som der har 

eksisteret stater og nationer. Indtil det 20.århundrede var der dog ikke noget reelt behov for at 

regulere, hvorvidt en person var flygtning eller ej, og det var intet problem for personer, der følte sig 

forfulgt, at flygte til et andet land (Hathaway 1984:348). Dette skyldes liberalismens dominans med 

dens individualistiske menneskesyn og respekt for selvbestemmelsesretten, som fik de mange 

europæiske magter til at tillade ukontrolleret og ubegrænset immigration (Ibid.) I starten af det 20. 

århundrede oplevede verden dog flygtningestrømme i en anden størrelsesorden, end den man var vant 

til. Europæiske nationer reagerede på den forandrede situation med en mere forsigtig tilgang til 

immigration generelt (Ibid.), og de forandrede politiske og økonomiske situationer på grund af 

flygtningestrømmene resulterede i en mere snæver definition af en flygtning, som blev inkorporeret 
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i de internationale regelsæt i det 20. århundrede (Ibid.: 349). Med en mere snæver definition af en 

flygtning håbede de europæiske magter at kunne hjælpe de personer, der havde mest brug for hjælp, 

uden at risikere interne politiske problemer på grund af en ureguleret flygtningetilstrømning (Ibid.). 

Ifølge Hathaway (1984) blev en flygtning defineret ud fra et juridisk, socialt og individualistisk 

perspektiv i perioden 1920-1950. Hver af de tre definitioner har, ifølge Hathaway, været dominerende 

i en del af perioden mellem 1920-1950 (Ibid.). De forskellige definitioner, eller begrebsliggørelser, 

af flygtninge bærer tydeligt præg af, at de er blevet skabt i forhold til de specifikke forhold, der har 

været gældende i perioderne. Der vil i det følgende blive redegjort for de forskellige 

begrebsliggørelser af flygtninge, og hvad der lå til grund for disse begrebsliggørelser i de forskellige 

perioder. 

 

Den juriske, sociale og individualistiske flygtning 

Den juridiske tilgang til begrebsliggørelsen af en ’flygtning’ var dominerende i perioden fra 1920-

1935 og definerer flygtninge som grupper af mennesker, der finder sig nødsaget til at forlade deres 

hjem på grund af manglende beskyttelse i hjemlandet (Ibid.: 349). Nordmanden Fridtjof Nansen blev 

i 1921 udpeget som højkommissær for russiske flygtninge under Folkeforbundet, hvilket betød, at 

flygtninge nu ville blive betragtet som et internationalt ansvar (Den Store Danske 2014). I løbet af 

1920’erne blev Nansens mandat udvidet til også at omfatte andre grupper af flygtninge, men dette 

mandat omfattede dog kun bestemte begivenheder og områder, og der var dermed ikke tale om en 

individuel behandling af flygtninge (Ibid.). Formålet med at definere flygtninge i juridisk 

sammenhæng var at gøre det lettere for mennesker i nød at kunne søge beskyttelse i et andet land, da 

ingen nation var parat til at påtage sig ansvaret for disse flygtninge (Hathaway 1984: 349). Dette 

skyldes det enorme antal af russiske immigranter, som forlod deres hjemland efter Første Verdenskrig 

og på grund af den Russiske Revolution (Ibid.: 351). Disse immigranter endte i elendige forhold i det 

første modtagelsesland, blandt andet på grund af arbejdsløshed og sygdom. Desuden havde 

størstedelen af immigranterne ingen rejsehjemmel, hvilket umuliggjorde deres chance for at rejse 

videre og opnå bedre levevilkår. Immigranternes situation blev yderligere forværret, da de i 1921 

også mistede deres russiske statsborgerskab og blev gjort statsløse (Ibid.). Internationalt Røde Kors-

komiteen opfordrede Folkeforbundet (the Council of the League of Nation) til at gribe ind og hjælpe 
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disse immigranter, som stod uden juridisk repræsentation og beskyttelse. Internationalt Røde Kors 

karakteriserede behovet for hjælp som en forpligtelse af international retfærdighed frem for en 

humanitær pligt (Ibid.).  

Dette resulterede desuden i oprettelsen af FN’s flygtningehøjkommissariat UNHCR (Ibid.), som fik 

til opgave at tage sig af flygtninges juridiske status. Denne udvikling kom også de statsløse armeniere 

til gode, og de fik ligesom russerne identitetsbeviser (Ibid.: 352). Den mest fundamentale form for 

inddragelse af de jure statsbeskyttelsen er denaturalisering (Ibid.: 358), og det var Folkeforbundets 

politik at udvide beskyttelsen til de immigranter uden en nationalitet, hvor statsborgerskabet 

ufrivilligt var blevet inddraget. Dog blev flygtningestatus ikke tildelt de immigranter, som var ofre 

for denaturalisering, men som efterfølgende fik nyt statsborgerskab, da disse immigranter juridisk set 

ikke længere var ubeskyttede (Ibid.). Den juridiske begrebsliggørelse af flygtninge var således et 

resultat af et internationalt juridisk dilemma, som blev skabt af nogle staters nægtelse af beskyttelse 

til deres statsborgere (Ibid.). En stats inddragelse af statsbeskyttelse, ved eksempelvis at tilbageholde 

rejsehjemmel fra dets borgere, medfører et ikke-fungerende internationalt juridisk system. Da 

sædvanlig international lov ikke anerkender individer som underlagt internationale rettigheder og 

forpligtigelser, overgår afgørelsen af forpligtigelser på internationalt plan til den suveræne stat, i 

hvilken immigranterne nyder beskyttelse (Ibid.). Det bliver dog problematisk, så snart 

beskyttelsesbåndet forsvinder mellem borger og stat, da ingen international enhed derefter kan drages 

til ansvar for individets handlinger (Ibid.). Dette resulterer i det faktum, at andre stater ikke vil lukke 

disse individer ind som immigranter af hensyn til statens sikkerhed. Og det er præcis denne 

problematik, man adresserede ved at sikre immigranternes juridiske status og hjælpe de immigranter, 

der befandt sig i denne uholdbare situation. 

I perioden fra 1935-1939 var en social tilgang til definitionen af en flygtning dominerede og spillede 

en vigtig rolle i at afgrænse anvendelsen af princippet om at beskytte de immigranter, som havde 

mistet statsbeskyttelse. Der var således grupper af immigranter, som blev udelukket fra 

Folkeforbundets hjælp og ikke fik en flygtningestatus på baggrund af en vurdering af, at deres 

situation ikke skyldtes begivenheder, som direkte var forbundet med Første Verdenskrig, eller fordi 

deres situation simpelthen ikke var alvorlig nok (Ibid.: 360-361). Der blev desuden ikke ydet hjælp 

til disse immigranter med henblik på at rette op på et misforhold i det internationale retssystem, som 

det er tilfældet for de juridiske flygtninge, men for at sikre deres sikkerhed og velvære. (Ibid.:350). I 

perioden fra 1938-1950 defineredes en flygtning som et individ, hvis tro bringer ham/hende i konflikt 
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med regeringen i hjemlandet, og som derfor søger personlig frihed på baggrund af uretfærdighed i sit 

hjemland. Denne definition er således en modsætning til det juridiske og sociale perspektiv, der 

definerede flygtninge på gruppeniveau (Ibid.:379). Flygtningeansøgninger blev her vurderet på 

individuel basis, og politiske dissidenter fik en bedre retstilling, da det at nægte en politisk flygtning 

beskyttelse ville være at underminere FN’s principper (Ibid.: 378). Fra 1930’erne til 1950, hvor FN’s 

Flygtningehøjkommissariat, UNHCR, blev oprettet, var Europa således koncentreret om flygtninge 

fra Første og Anden Verdenskrig. 

 

4.2 Flygtningebegrebet i Flygtningekonventionen 

Det historiske indblik med udgangspunkt i Hathaways forskning, har ekspliceret, at en ukontrolleret 

immigration udviklede sig til et behov for indsnævringer af definitionen på en ’flygtning’. Det store 

antal af flygtninge efter Første Verdenskrig førte til et behov for en juridisk repræsentation af 

immigranterne i verden og den juridiske tilgang til flygtningebegrebet blev efterfulgt af en social 

tilgang, som betød en afgrænsning i anvendelsen af beskyttelsesprincippet i 1930´erne, som herefter 

kun var et privilegie forbeholdt flygtninge fra Første Verdenskrig. Fokus blev herefter skærpet mod 

den individuelle dimension, og flygtningebegrebet blev individualiseret, hvilket vil sige, at 

flygtningens individuelle årsag til at flygte kom i fokus, og flygtninge fik en markant forbedret 

retstilling med Flygtningekonventionens oprettelse i 1951. Den dramatiske flygtningesituation efter 

Anden Verdenskrig førte således til oprettelsen af et internationalt beskyttelsessystem og en 

international definition af en flygtning. 

I kølvandet på oprettelsen af UNHCR i 1950 blev Flygtningekonventionen udarbejdet i 1951 af FN 

som en reaktion på nazisternes udryddelse af jøder og andre minoriteter. Målet med 

Flygtningekonventionen var at sikre, at alle flygtninge fik de universelle menneskerettigheder, som 

blev formuleret af FN i 1948. Af artikel 14 (1) i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne 

fremgår det, at ”Enhver har ret til i andre lande at søge og få tilstået asyl mod forfølgelse” 

(Verdenserklæringen om Menneskerettighederne). Verdenserklæringen er dog ikke juridisk 

bindende, og der er derfor blevet vedtaget en række folkeretligt bindende 

menneskerettighedskonventioner siden 1948 (Justitsministeriet), deriblandt Flygtningekonventionen. 

http://denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Samfund/International_politik_og_organisationer/UNHCR
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Konventionen uddyber menneskerettighedserklæringens principper om beskyttelse af flygtninge og 

definerer i art.1 A (stk. 2) en flygtning som en person, der: 

(…) på grund af begivenheder, indtrådt inden den 1. januar 1951, og som følge af velbegrundet frygt 

for forfølgelse på grund af sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe 

eller sine politiske anskuelser befinder sig udenfor det land, i hvilket han har statsborgerret, og som 

ikke er i stand til -  eller på grund af sådan frygt, ikke ønsker - at søge dette lands beskyttelse; eller 

som ikke har nogen statsborgerret, og på grund af sådanne begivenheder befinder sig udenfor det land, 

hvor han tidligere havde fast bopæl, og ikke er i stand til,- eller på grund af sådan frygt ikke ønsker - 

at vende tilbage dertil. (Flygtningekonventionen).  

Konventionen markerede således et fokusskifte mod en international beskyttelse af det enkelte 

individ, i og med at fokus blev flyttet fra den konkrete konflikt til individets bevæggrund til at søge 

om beskyttelse. Dog var den specifikke situation stadig en vigtig del af konventionen, som relaterede 

til flygtninge fra Europa, som var flygtet før begivenheder indtrådt før 1951. Denne geografiske og 

tidsmæssige begrænsning blev dog ophævet i 1967, da det tiden efter Flygtningekonventionens 

ikrafttrædelse blev åbenlyst, at flygtningeproblematikken var kommet for at blive, og man måtte 

derfor have et regelsæt, der kunne regulere uden den tidsmæssige og geografiske begrænsning, der er 

i konventionens definition af en flygtning (Bekendtgørelse af protokol af 31. januar 1967 (…) 1968). 

Dermed blev konventionens rækkevidde udvidet, og de mennesker, der blev flygtninge efter 

ovennævnte dato og derfor faldt uden for konventionens definition af en flygtning, blev også omfattet 

af konventionen med tillægsprotokollen fra 1967 (Ibid.).  

Det kan ud fra Flygtningekonventionens definition af en flygtning konstateres, at konventionen 

nærmest opfatter en flygtning som en ’politisk helt’, der har behov for humanitær beskyttelse i en 

anden stat og tildeling af rettigheder på grund af en velbegrundet frygt for at vende hjem til sit 

hjemland. Flygtningekonvention giver ingen ret til asyl, men sigter mod at forpligte deltagerlandene 

til, så vidt muligt, at behandle de personer, der har opnået asyl, på lige fod med landets egne borgere. 

Flygtningekonventionens definition af en flygtning bygger stadig på individuelt forfulgte politiske 

dissidenter, som det har været tilfældet siden 1930’erne (Jf. afsnit 4.1 ”Den juridiske, sociale og 

individualistisk flygtning”). At man er individuelt forfulgt, betyder desuden ikke, at man skal være 

mere udsat end andre, men at man på grund af sine politiske holdninger eller tilhørsforhold, som for 

eksempel religion eller etnicitet, er i en særlig risiko og derfor har behov for international beskyttelse 
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(Faye Jacobsen, Jensen & Christoffersen 2016: 35). Der er således sket et fokusskifte i definitionen 

af, hvorvidt en person var flygtning eller ej, som er gået fra at være rettet på spørgsmålet om, hvorvidt 

personen var en del af en større gruppe i et land, hvor denne gruppe ikke nød nogen form for 

beskyttelse fra staten, til at være rettet på det enkelte individs rettigheder. 

 

Medlemslandenes forpligtigelser i forhold til flygtninge og princippet om non-refoulement 

Et af de vigtige principper i Flygtningekonventionen er princippet om non-refoulement, som betyder, 

at stater, der har ratificeret konventionen, ikke må udvise asylansøgere til et land, hvor de risikerer 

forfølgelse (UNHCR 1977). Princippet om non-refoulement fungerer dermed som et værn mod 

udsendelse af flygtninge og fremgår af Flygtningekonventionens art. 33 stk.1 som følgende: ”Ingen 

kontraherende stat må på nogen som helst måde udvise eller afvise en flygtning ved grænserne til 

sådanne områder, hvor hans liv eller frihed ville være truet på grund af hans race, religion, nationalitet, 

hans tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller hans politiske anskuelser.” 

(Flygtningekonventionen). Dette er også lovfæstet i udlændingelovens § 31 stk. 1, som siger: ”En 

udlænding må ikke udsendes til et land, hvor den pågældende risikerer dødsstraf eller at blive 

underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, eller hvor 

udlændingen ikke er beskyttet mod videresendelse til et sådant land” (Udlændingeloven). 

Selvom FN’s Flygtningekonvention ikke direkte forpligter staterne til at give asyl til flygtninge, 

begrænser den således i væsentlig omfang adgangen til at udvise, afvise eller tvangsudsende 

flygtninge (Flygtningenævnet 2017). Dermed bliver staterne forpligtiget til at lade flygtninge opholde 

sig på statens territorium, indtil forfølgelsesrisikoen ophører, eller det bliver muligt at udsende 

personen til et sikkert tredjeland (Ibid.). Forbuddet mod refoulement begrænses dog, hvis personen 

ikke er omfattet Flygtningekonventionens definition af en flygtning (Jf. flygtningekonventionens 

artikel 1A stk. 2 som er citeret i punkt 4.2), eller hvis personen vurderes til at være til fare for 

værtslandets sikkerhed eller har begået alvorlig kriminalitet, som det fremgår af 

Flygtningekonventionens Artikel 33 stk. 2: ”Nærværende bestemmelse kan dog ikke påberåbes af en 

flygtning, som med rimelig grund må anses for en fare for det lands sikkerhed, i hvilket han befinder 

sig, eller som efter en endelig dom for en særlig farlig forbrydelse må betragtes som en fare for 

samfundet i det pågældende land” (Flygtningekonventionen). Den danske udlændingelov indeholder 
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også en tilsvarende bestemmelse i §10 stk.1, 1-2, som siger, at: ”En udlænding kan ikke gives 

opholdstilladelse (…) hvis 1) udlændingen må anses for en fare for statens sikkerhed, 2) udlændingen 

må anses for en alvorlig trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed (…) 

(Udlændingeloven). 

Danmark ratificerede Flygtningekonventionen ved en kongelig resolution d.17. november 1952 uden 

nogen forbehold (Lindholm 2014: 209) og tiltrådte også protokollen fra 1967 og er stadig bundet af 

den. Pligten til at overholde bestemmelserne i Flygtningekonventionen og Protokollen fra 1967 om 

flygtninges retstilling overholdes via udlændingelovens §7 (Udlændingeloven 2016). 

Udlændingeloven regulerer også udlændinges, herunder asylansøgeres, indrejse og ophold i landet 

og indeholder desuden også bestemmelser om, hvordan en asylansøgning indgives, hvordan 

ansøgningen skal behandles, og hvordan asylansøgere skal indkvarteres og forsørges, samt regler om 

udsendelse af afviste asylansøgere og bortfald og inddragelse af opholdstilladelser. Ligesom 

fortolkningen og anvendelsen af Flygtningekonventionens bestemmelser i praksis afhænger af de 

enkelte medlemslande, er det også op til staterne at udforme en asylprocedure for behandlingen af 

asylsager. Flygtningekonventionen giver medlemslandene en frihed inden for faste rammer med 

hensyn til reguleringen af asylsystemet, og de enkelte stater har i udgangspunktet frihed til at 

organisere myndighedssystemet og tilrettelægge procesordningen. Dette kan naturligvis både ses i 

sammenhæng med princippet om statslig suverænitet og betydelige forskelle mellem enkeltstaters 

traditioner og ressourcer i forhold til myndighedernes virkemåde og opbygning.  

Dette fremgår også af punkt 189 i UNHCR’s håndbog om procedure og kriterier for bestemmelse af 

flygtningestatus: ” (…) determination of refugee status, although mentioned in the 1951 Convention 

(…), is not specifically regulated. In particular, the Convention does not indicate what type of 

procedures are to be adopted for the determination of refugee status. It is therefore left to each 

Contracting State to establish the procedure that it considers most appropriate, having regard to its 

particular constitutional and administrative structure.” (UNHCR 1992). Men selvom 

Flygtningekonventionen ikke stiller noget specifikt krav om en særskilt asylprocedure eller en 

nærmere udformning heraf, må den siges at nødvendiggøre etablering af et system, som giver staterne 

mulighed for at identificere de personer, der er omfattet af konventionen og dermed af de statslige 

beskyttelsesforpligtelser i henhold til konventionen. Konventionen danner således grundlag for, 

hvordan man behandler flygtninge, da den fastslår, hvilke personer der retligt set kan betegnes som 
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flygtning, og hvilke rettigheder den enkelte flygtning kan påberåbe sig over for den stat, i hvilken 

vedkommende har opnået asyl. Flygtningekonventionens artikel 35 indeholder desuden en 

supervisionsret for UNHCR i forhold til de kontraherende stater (Bekendtgørelse om Danmarks 

ratifikation af (…) konvention om flygtninges retsstilling 1955). Dette betyder, at UNHCR i 

princippet kan påtale manglende eller mangelfuld anvendelse af konventionens bestemmelser. 

UNHCR overvåger løbende, om de lande der har ratificeret Flygtningekonventionen, overholder 

konventionens bestemmelser (Lindholm 2014: 97).  

 

Den historiske indblik som et forståelsesparadigme for nutidens flygtningebehandling  

Det kan konstateres, at ændringerne i de sociale og økonomiske vilkår i staterne efter Første 

Verdenskrig gjorde, at den frie og ukontrollerede immigration blev fortid, og det store antal af 

flygtninge gjorde situationen så kompliceret, at internationale instansers indgriben blev nødvendig 

for at regulere flygtningestrømmene. Udviklingen i begrebsliggørelsen af flygtninge indtil oprettelsen 

af Flygtningekonventionen giver også et godt billede af, hvordan ændringer i sociale og økonomiske 

vilkår i verden påvirker behandlingen af flygtninge, og illustrerer samtidigt vigtigheden og 

nødvendigheden af et internationalt system, der kan sikre flygtninge de universelle 

menneskerettigheder, når staterne ikke længere opfylder eller kan opfylde deres rolle som protektor. 

Det stigende antal af flygtninge i Europa på grund af Anden Verdenskrig resulterede i problemer med 

at placere de mange flygtninge, og man manglede retningslinjer for at definere en flygtning. 

Flygtningekonvention forsynede landene med retningslinjer for behandlingen af flygtninge og gav 

således mere eller mindre struktur på kaosset. Derfor kan man sige, at Flygtningekonvention er et 

resultat af, at europæiske lande, herunder Danmark, tog ved lære af situationen, at man havde brug 

for et internationalt system for at kunne håndtere en flygtningesituation, som det var tilfældet efter 

Anden Verdenskrig, der synliggjorde behovet for universelle menneskerettigheder. Følgerne af 

krigen førte nemlig til grundlæggelsen af FN i 1945, udarbejdelsen af FN’s Verdenserklæring om 

Menneskerettighederne i 1948, oprettelsen af UNHCR i 1950 og Flygtningekonventionen i 1951, som 

blev udvidet med tillægsprotokollen i 1967, der også sikrede rettighederne for de flygtninge, der faldt 

uden for Flygtningekonventionens relativt snævre definition af en flygtning. 
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Man kan således på baggrund af den historiske gennemgang også konstatere, at det store antal af 

flygtninge efter afslutningen på Første og Anden Verdenskrig er milepæle, der har ændret 

forudsætningerne på det flygtningeretlige område radikalt, og at et stigende antal af flygtninge har 

givet anledning til flere reguleringer, herunder begrænsninger, i forhold til flygtninges retsstilling på 

nationalt og internationalt plan for at kunne hjælpe de mennesker, der har mest brug for hjælp og 

beskyttelse. På nationalt plan er Danmark et godt eksempel på, hvordan et stigende antal af flygtninge 

har ført til flere reguleringer, herunder begrænsninger, i flygtninges retstilling. Denne udvikling blev 

yderligere tilskyndet i 2001, hvor terrortruslen for alvor viste sig i den politiske debat efter 

terrorangrebet i USA. I følgende afsnit vil der blive set på udviklingen i den danske udlændingelov, 

herunder diskursændringen på flygtningeområdet og begrebsliggørelsen af flygtninge i dansk 

udlændingepolitik samt hvilken indflydelse disse begrebsliggørelser har på lovgivningen inden for 

asylområdet. Det skal her understreges, at ’diskurs’ forstås her, som nævnt i specialets metode kapitel, 

som udsagn der konstruerer og strukturerer en bestemt virkelighedsforståelse. Følgende afsnit har 

særligt fokus på stramningerne, der blev vedtaget ved regeringsskiftet i 2001 og den nuværende 

regerings hastebehandling af asylstramningerne i 2015. Begrundelsen for netop dette fokus er, at der 

i disse perioder er sket en markant stramning af den danske udlændingelov og en betydelig udvikling 

i begrebsliggørelsen af flygtninge i dansk politik. 

 

4.3 Dansk udlændingepolitik 1983-2016: Fra en liberal til en restriktiv udlændingelov 

Med udgangspunkt i specialets socialkonstruktivistisk tilgang, hvor forståelsen af virkeligheden 

opfattes som en social konstruktion og menneskeskabt og, hvor sproget har en væsentlig rolle, vil der 

i det følgende, med udgangspunkt i Faircloughs (1992) diskursanalyse, blive set på den tekstuelle og 

diskursive dimension, altså italesættelsen, af diskursen omkring flygtninge. Disse dimensioner er 

gennem analysen forstået og fortolket i forhold til den sociale dimension, som i dette tilfælde udgøres 

af forskellige politiske partier, der sammen med den diskursive praksis udgør den meningsskabende 

dimension i diskursen omkring flygtninge (jf. afsnit om diskursanalyse under afsnit 3.3), da de i høj 

grad præger og former diskursen i forhold til partiets holdninger til udlændinge generelt og dermed 

kan forandre virkelighedsopfattelsen. Som før nævnt, afgrænser specialet sig fra at foretage en 

detaljeret diskursanalyse på ordniveau. Da formålet med dette afsnit er at undersøge den 

udlændingepolitiske udvikling og dermed begrebsliggørelsen af flygtninge i dansk kontekst, er der i 
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diskursanalysen udelukkende fokus på nøgleord og gentagelser. Dette skyldes, at ordvalg og 

gentagelser af bestemte ord er en vigtig parameter for specialers analyse på baggrund af, at de 

afspejler de politiske partiers holdning til flygtningeproblematikken og på den måde fungerer som en 

forklaring på, hvorfor diskursen på flygtningeområdet er som den er. Desuden er den tekstuelle og 

diskursive dimension er endvidere vanskelig at adskille fra hinanden i analysen af politiske tekster, 

da der i høj grad er et dialektisk forhold mellem disse dimensioner i og med at tekster bliver italesat 

eksempelvis i form af folketingsdebatter, og italesættelser bliver til tekster i form af 

regeringsgrundlag, lovforslag mm. Som nævnt i specialets metodeafsnit under afsnit 3.3, inddeles 

analysen derfor ikke efter disse dimensioner, som udelukkende anvendes som en overordnet metodisk 

forståelsesramme for diskursens forskellige dimensioner. 

 

Verden bliver mindre 

 

Som anført i specialets teoriafsnit, er verden blevet mindre som en effekt af globaliseringen, herunder 

teknologiens udvikling af forskellige kommunikations- og transportmidler, som har ført til mere 

vandring tværs over landegrænser. Mulighederne for at udnytte forskelle mellem lande er således 

også blevet betydeligt større for flygtninges vedkommende. Udlændingeloven har siden 1983 

gennemgået en lang række stramninger, hvor krigen i Mellemøsten resulterede i en markant stigning 

af antallet af tilkomne flygtninge i Danmark fra Iran, Irak, Palæstina og Sri Lanka (Danmarkshistorien 

2016.). Globaliseringen er således for alvor begyndt at udfordre den danske velfærdsmodel i 

1980’erne, og Danmark gik herefter fra at have en forholdsvis liberal udlændingelov til at have en 

restriktiv udlændingelov efter markante ændringer i forhold til flygtninges retstilling. Ændringer i 

udlændingeloven, der har fundet sted i 1986, med stramningerne i de spontane asylansøgers ret til 

indrejse i Danmark, udlændingepakken og terrorpakkerne efter valget i 2001 og sidst, men ikke 

mindst, hastebehandlingen af asylstramningerne i 2015, der kan siges at være de mest kontroversielle 

stramninger i den danske udlændingelov, er de mest markante ændringer i den danske udlændingelov. 

Globaliseringen har således, sammen med en øget refleksivitet på institutionelt niveau, medført et 

øget behov for at gøre samfundet mere robust over for flygtningestrømme, der sætter 

velfærdssamfundet under pres. Ifølge Giddens består refleksiviteten i det moderne samfund i: ”at 

sociale praksisser konstant undersøges og omformes i lyset af indstrømmende information om de 

samme praksisser, og at deres karakter således ændres grundlæggende” (Giddens 1994: 39). Man kan 
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således også drage paralleller til udviklingen i den danske udlændingelovgivning, som er blevet til et 

politisk redskab til at modstå presset fra den globaliserede verden gennem strammere reguleringer af 

flygtninges rettigheder for at mindske flygtningetilstrømningen.  

 

Den spæde start på stramningerne i udlændingeloven i 1980’erne 

Den forholdsvis liberale lov i 1983 gav en markant forbedret retsstilling for asylansøgere, hvor de 

såkaldte de facto-flygtninge, som er personer, der ikke opfylder betingelserne i FN’s 

Flygtningekonvention, men af andre lignende grunde ikke bør sendes tilbage til deres hjemland, fik 

ret til asyl (Danmarkshistorien 2011). Dertil blev familiesammenføring et retskrav for de personer, 

der var blevet tilkendt asyl (Ibid.), og det blev det et retskrav for asylansøgere at få opholdstilladelse, 

hvis de levede op til kravene under K-statusbestemmelsen (Lindholm 2014: 210), som er en 

betegnelse for udlændinge, der får opholdstilladelse som anerkendt flygtning i henhold til FN’s 

Flygtningekonvention, som derfor også betegnes som konventionsflygtninge. Dog blev 

udlændingeloven strammet i sådan en grad siden midten af 1980’erne under den konservative Poul 

Schlüters regeringsperiode, at den danske flygtningepolitik og udlændingelov er blevet til et 

kontroversielt emne i både nationale og internationale medier (Delman 2016). Den liberale 

udlændingelov sammen med et stigende antal af flygtninge resulterede blandt andet i, at daværende 

Justitsminister Erik Ninn-Hansen, til trods for de tamilske flygtninges retskrav, forhindrede 

familiesammenføringer med tanken om, at disse flygtninge skulle sendes tilbage til deres hjemland 

(Danmarkshistorien 2016). Sagen blev efter afsløringen kendt som tamil-sagen, hvor det også kom 

frem, at daværende statsminister Poul Schlüter, der havde siddet ved statsministerposten i godt ti år 

på det tidspunkt, kendte til stoppet for familiesammenføringerne, og han måtte efter afsløringen gå af 

i 1993 (Ibid.).  

 

Under Schlüters regering blev der blandt andet i 1986 strammet op på spontane asylansøgeres ret til 

indrejse og sagsbehandling (Kjær 2003: 145), og der blev indført mulighed for at straffe transportører, 

der bringer udlændinge til landet uden den påkrævede rejselegitimation og visum (Ibid.: 146). 

Flyselskaberne kunne dermed afvise passagerer uden gyldige papirer.  Det blev således et krav, at 

asylansøgere også skal være i besiddelse af visum for indrejse og ophold i landet under asylsagens 

behandling, i modsætning til 1983-loven hvor enhver udlænding, der kom til Danmark, fik mulighed 

for indrejse og ret til at søge asyl og til at få sin sag behandlet i det danske asylretssystem, uanset om 
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udlændingen var i besiddelse af pas eller visum. Visumkravet, eller ”afvisningsbestemmelsen” som 

Kim Ulrich Kjær kalder den, blev kaldt ”the Danish Clause” (Ibid.: 145) og indebærer, at en 

asylansøger, der indrejser via et tredje ”sikkert land”, kan tilbagevises til det land, såfremt 

asylansøgeren ikke har det påkrævede visum til Danmark. På denne måde får pågældende aldrig sin 

sag behandlet i Danmark, og de danske myndigheder vurderer ikke ansøgerens asylmotiv og 

beskyttelsesbehov (Ibid.). Således bliver udlændinge, der søger beskyttelse, afvist af de danske 

myndigheder, uden at man forholder sig til deres beskyttelsesbehov, men deres flugtrute.  

 

Visumkravet viser dermed Danmarks interesse i at hindre, at udlændinge overhovedet får territorial 

kontakt med Danmark. Kravet om visum er den eneste hindring for, at disse udlændinge kan blive 

tilladt indrejse i Danmark og få adgang til den danske asylsagsbehandling og i sidste ende få en 

opholdstilladelse som anerkendte flygtninge i forhold til Flygtningekonventionens bestemmelser – 

under forudsætning af, at de opfylder betingelserne herfor. Dette medfører, at det i praksis er nærmest 

umuligt for flygtninge at indrejse lovligt i Danmark, og flygtninge betaler derfor ofte store beløb til 

menneskesmuglere for at flygte fra deres hjemland. Denne praksis bliver desuden forstærket af den 

gældende Dublin-forordning, som sikrer, at en asylansøger kun kan søge asyl i et land i EU (Ibid.). 

Hvis ansøgeren har søgt om asyl i et andet land eller er blevet registreret i et andet EU-land, 

tilbagesendes ansøgeren til det pågældende land, uden at der tages hensyn til beskyttelsesbehovet. 

Hvis asylansøgeren derimod kommer direkte fra sit hjemland, gælder princippet om non-refoulement, 

og asylansøgeren må ikke sendes tilbage til trods for manglende visum (UNHCR 1977), da man ifølge 

Flygtningekonventionen ikke må udvise asylansøgere til et land, hvor de risikerer forfølgelse. Non-

refoulement-princippet gør således, at Danmark bliver nødt til at tage imod sådanne asylansøgere og 

behandle deres asylansøgning.  

 

 

 

 

Markant mere fokus på udlændingepolitikken i 1990’erne 

 

Der opstod efterhånden flere brændpunkter i verden op igennem 1990’erne, hvor der kom flere og 

flere flygtninge til Danmark fra Mellemøsten samt fra borgerkrigene i Somalia og det tidligere 

Jugoslavien (Danmarkshistorien 2016.). I 1993 kom den socialdemokratiske Poul Nyrup Rasmussen 
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til magten som statsminister og blev ved magten indtil 2001. I to af regeringsgrundlagene under Poul 

Nyrup Rasmussens regeringstid ”En ny start” fra 1993 og ”Godt på vej - Danmark i det 21. 

århundrede” fra 1998 betones vigtigheden af at overholde Danmarks internationale konventioner og 

af at hjælpe mennesker på flugt (Regeringsgrundlag 1993: 20, regeringsgrundlag 1998). 

Flygtningesituationen fyldte dog mere i Poul Nyrup Rasmussens nytårstaler under hans regeringstid, 

hvor tonen gradvis ændrede sig fra at være optimistisk til mere konsekvent og frygtpræget.  I sin 

første nytårstale i 1994 forsvarede han en humanistisk flygtningepolitik og havde et optimistisk syn 

på flygtningesituationen, hvor han understregede, at: ” (…) de flygtninge, der i disse år søger asyl i 

Danmark, ikke kommer til at tage landet fra os. (…). Der skal være brug for os alle i Danmark. Også 

for dem, der ikke kan råbe så højt. Vi skal holde sammen om vores samfund.” (Danske Taler 1994). 

 

Året efter, i 1995, var nytårstalen atter præget af en humanistisk tilgang til flygtningespørgsmålet: 

”Og tænk, hvis det nu var os selv. Vi skal yde vores. Det er vores pligt som mennesker i et humant 

samfund at yde den støtte, vi kan. Gør vi ikke det, har kynismen sejret. Diskussionen må ikke strande 

på, om der i Danmark er plads til at bosætte nødstedte flygtningefamilier” (Danske Taler 1995). 

Desuden bliver vigtigheden af at bevare fællesskabet, den danske gæstfrihed, omsorgen for andre og 

lysten til at være sammen med andre - også i forholdet til flygtninge, fremhævet (Ibid.). I 1997 vidner 

nytårstalen dog om nye toner på udlændingeområdet. Fokus er nu på kriminalitet og vold: 

 

 (…) Vi vil den vold til livs. (…) Derfor vil vi gøre alt, hvad der står i vores magt, for at stoppe 

gadevold blandt unge mennesker, uanset hvor de kommer fra. Vi vil samtidig sætte alt ind på at ændre 

holdningerne hos de unge - både hos de unge indvandrerbørn og hos alle andre danske unge. (…) Vi 

vil værne om gæstfriheden for dem, der slår sig ned iblandt os, men det kan vi kun gøre, hvis såvel 

forældre som børn accepterer spillereglerne og lever op til de samfundsnormer, der er grundlæggende 

for os. (Danske Taler 1997).  

 

Talen i 1997 var således formuleret mere konsekvent i forhold til overholdelsen af spillereglerne i det 

danske samfund, hvor det tydeligt påpeges, at dette også gælder udlændinge. Toneændringen kan ses 

i sammenhæng med, at Dansk Folkepartis politiske slagpunkt på udlændingeområdet vandt fodfæste 

i Danmark efter partiets stiftelse i 1995. I 1998 udskrev Poul Nyrup Rasmussen valg, hvor partiet 

udgav en pjece omkring partiets integrationsudspil til partimedlemmerne, hvor det fremgår, at partiet 

efter valget vil stramme udlændingeloven og, at Danmark ikke er multietnisk og ikke skal være det 

samt, at mennesker der kommer til Danmark skal have respekt for den danske kultur og de danske 
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værdier (Tesfaye 2017: 192), hvilket vidner om, at han var inspireret af højrefløjens retorik. 

Socialdemokratiet rykkede således længere imod højre i indvandrer- og flygtningepolitikken, og 

begreber som ’dansk kultur’ og ’danske værdier’ blev mere fremtrædende i Poul Nyrup Rasmussens 

nytårstale i 1998: ”Der skal især gøres en ekstraordinær indsats for, at udlændinge, der fremover får 

ret til at opholde sig i Danmark, hurtigt lærer dansk og får ret og pligt til uddannelse og arbejde. Alle, 

der slår sig ned her, skal lære vore normer og regler at kende og respektere vor kultur og 

samfundsorden” (Statsministeriet 1998). Desuden fandt begreberne ’flygtningestrøm’ og 

’flygtningeproblem’, som betoner alvoren af det stigende antal af flygtninge, også for første gang 

anvendelse i nytårstalerne om flygtningesituationen i verden (Ibid.). Medmenneskelighed fremhæves 

dog også i denne tale, hvor det understreges, at Danmark er parat til at hjælpe personligt forfulgte 

mennesker, der kommer til Danmark. Regeringen har dog fokus på ghettodannelser, illegal 

indvandring, svindel og misbrug af det danske velfærdssystem (Ibid.) 

 

I 2000 blev udlændinge for alvor problematiseret i Poul Nyrup Rasmussens nytårstale. En stor del af 

talen handler om udlændinge: 

 

 ”Det er et reelt problem, hvis danske familier i deres egen opgang, i deres eget kvarter, i deres egen 

by, oplever, at de kommer i mindretal, at børnene får problemer i skolen – at de så at sige bliver ofre 

for en ghettodannelse. Det er et reelt problem, hvis danske familier i visse byområder begynder at føle 

sig som fremmede i deres eget land. (…) Der findes masser af udlændinge, som gør en stor indsats i 

det danske samfund. Men der er også grupper, som klart tilkendegiver, at de slet ikke ønsker at være 

med. At de er ligeglade med vore værdier og grundlag. (Danske Taler 2000).  

 

Den socialdemokratiske diskurs omkring udlændinge generelt var dermed blevet markant kritisk, for 

man var nu måske på vej mod et multietnisk samfund, som Poul Nyrup Rasmussen definerede som 

et delt samfund, hvor det danske sprog ikke tales af alle, og et samfund uden det danske fællesskabs 

værdier (Folketingets webarkiv 2000). Begrebet ’multietnisk’ har derfor en negativ klang, hvilket må 

være grunden til, at Poul Nyrup Rasmussen udtalte, at Danmark ikke er og ikke skal være et 

multietnisk samfund, underforstået at man skal passe på, at der ikke skal komme for mange nye 

flygtninge til Danmark, og at de udlændinge, der allerede er kommet til landet, skal bestræbe sig på 

at lære det danske sprog og tilegne sig de danske normer og værdier. Udlændingepolitikken handlede 

således ikke om deciderede stramninger i flygtninges retstilling, men snarere om konsekvenserne ved 
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ikke-integrerede udlændinge for det danske samfund. Danskheden blev vægtet højt og spillede en 

større og større rolle i den politiske diskurs på udlændingeområdet.  

 

Udlændinge er gennem årene blevet defineret med skiftende fokus, som handlede om gæstearbejdere 

i 1970’erne, bekvemmelighedsflygtninge i 1980’erne, ghettodannelser og indvandrerkriminalitet i 

1990’erne og multikulturalismen i slutningen af 1990’erne. Nyrup-regeringernes diskurs omkring 

flygtninge, som op igennem 1990’erne blev mere kritisk og konsekvent, konstruerede et billede af 

flygtninge som en udfordring for det danske samfund og legitimerede og bekræftede således Dansk 

Folkepartis politiske standpunkt på udlændingeområdet, som vandt så meget fodfæste i den danske 

befolkning og dermed vælgerne, at partiet opnåede en hurtig fremgang fra valg til valg og især ved 

valget i 2001.   

 

Valget i 2001: Markant skifte til højre i dansk politik og en strammere udlændingelovgivning 

Anders Fogh Rasmussen overtog statsministerposten fra Poul Nyrup Rasmussen med parlamentarisk 

støtte fra Dansk Folkeparti i 2001, hvor der herskede en debat om Danmarks ændring fra et 

monokulturelt til et multikulturelt samfund. Jyllands-Posten havde samme år en artikel, som omtalte 

en ny befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik, der viste, at hver tredje borger i Danmark vil 

være indvandrer eller efterkommer om 100 år (Langager 2001).  Birthe Rønn Hornbæk udtalte i den 

forbindelse: "Der er overhovedet ingen kontrol med indvandringen i Danmark. Der kommer årligt 

tusinder af spontane flygtninge til landet. Fortsætter den tendens, smadrer vi vort eget land” (Ibid.). 

Pia Kjærsgaard skrev også i et debatindlæg i 2001, at det ikke er for sent at få rettet op på Danmark, 

men at det begynder at haste, hvis et multi-etnisk kaos samfund skal undgås (Kjærsgaard 2001). 

Udlændingepolitikken, herunder kontrol med indvandringen, var således valgkampens store tema i 

2001, og valget medførte et klart skift i retning af en strammere udlændingepolitik, ved at Anders 

Fogh Rasmussen i en redegørelse i Folketinget udfordrede regeringen med ønsket om stramninger 

(Statsministeriet 2001a).  

 

Der var således sket en markant ændring af den politiske diskurs på flygtningeområdet, og der var 

ikke længere tale om justeringer og effektiviseringer af udlændingeloven, men deciderede 

’stramninger’:  
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Regeringen vil stramme udlændingeloven på en række punkter. Reglerne om asyl vil blive strammet, 

så der kun gives asyl til flygtninge, der er omfattet af de internationale konventioner. Retskravet på 

familiesammenføring bliver ophævet. Der skal først gives permanent opholdstilladelse efter 7 års 

lovligt ophold i Danmark. Og kursen mod kriminelle asylansøgere skal skærpes. Vi skal have 

indvandrerne væk fra de passive ydelser og ud i reelt arbejde. Til gavn for dem selv og hele det danske 

samfund. Regeringen vil indføre et optjeningsprincip, som betyder, at man skal have boet i Danmark 

i mindst syv år for at få adgang til kontanthjælp. Det sender et utvetydigt signal om, at man ikke kan 

komme til Danmark og leve af passive ydelser. (Ibid.).  

 

Valget betød desuden en stor fremgang for Dansk Folkeparti, som i sit udlændingeudspil inden valget 

tydeligt understregede, at partiet lægger afgørende vægt på, at der efter valget tages fat på at 

gennemføre den nødvendige udlændingepolitik for at rette op på, efter partiets opfattelse, den 

forhenværende regerings ansvarsløse og usammenhængende udlændingepolitik, der blandt andet har 

resulteret i en stor vækst i familiesammenføringerne og antallet af tildelte statsborgerskaber (Dansk 

Folkeparti 2001).  

 

Ifølge Morten Uhrskov Jensen var valget i 2001 skelsættende på baggrund af den store fremgang for 

Venstre og Dansk Folkeparti (Uhrskov Jensen 2008: 555-556). Jensen forklarer fremgangen for 

højrepartierne med, at Venstre foretog et politisk skift på det økonomiske område og grundlæggende 

valgte at acceptere den danske velfærdsstat. Partiet gav nemlig et udtryk for, at der skulle ske en 

væsentlig opstramning af udlændingepolitikken (Ibid.: 556). Dette blev også tydeligt markeret af 

Dansk Folkeparti, der ønskede en kraftig opbremsning af antallet af udlændinge, der kom til Danmark 

(Ibid.). Således appellerede begge partier til Socialdemokratiets traditionelle arbejdervælgere, der 

forlod Socialdemokratiet og gik over til Dansk Folkeparti (Ibid.), hvilket betyder, at 

Socialdemokratiet måtte betale en pris for sin stillingtagen i udlændingepolitikken. Desuden fandt 

valget sted kort efter terrorangrebet i USA den 11. september, hvilket i høj grad bestemte valgets 

tema, som var indvandrings- og udlændingepolitik, som valget i høj grad blev afgjort på. Der foregik 

en heftig debat mellem partierne om indvandring, terrorisme, islam og familiesammenføringer, og de 

fleste partier var således fortalere for stramninger i udlændingelovgivningen. 
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Den stramme udlændingepolitik fremgik også tydeligt af regeringsgrundlaget efter valget, hvor 

”Vækst, Velfærd og Fornyelse” var overskriften på regeringens overordnede politiske program, og 

det fremgik for første gang eksplicit, at regeringen  

(…) anser det for helt nødvendigt at begrænse den nuværende tilstrømning af udlændinge, som 

kommer til Danmark. Det skal sikre den nødvendige ro og frigøre de nødvendige ressourcer til en 

langt bedre integration af de indvandrere, som er i Danmark. De skal lære dansk, og de skal i arbejde, 

så de hjælpes ud af det offentlige forsørgelsessystem. Regeringen ønsker en konsekvent og retfærdig 

udlændingepolitik. Der er på den ene side behov for en stramning af udlændingepolitikken for at 

imødegå asylfup, menneskesmugling, kriminalitet og misbrug af offentlige ydelser. Men der er også 

brug for, at vi i højere grad imødekommer de udlændinge, der vil arbejde og yde et positivt bidrag til 

det danske samfund. (Regeringsgrundlag 2001).  

Der blev tydeligt skelnet mellem de udlændinge, der misbruger det danske system og ressourcer, og 

de udlændinge der vil yde et bidrag til det danske samfund, ligesom hos den forhenværende regering 

under Poul Nyrup Rasmussen. Regeringens restriktive udlændingepolitik fremgik også af regeringens 

100-dagesprogram, som indeholdt de initiativer, regeringen ville tage inden for de første 100 dage til 

gennemførelse af regeringsgrundlaget, og var dermed et af de højtprioriterede områder (Ibid.). Anders 

Fogh Rasmussens første nytårstale i 2002 indeholder dog ikke et eneste ord om udlændingepolitikken 

(Statsministeriet 2002), men begrebet ’terror’ er derimod blevet til et fokuspunkt i forbindelse med 

terroraktionen mod USA, som fylder en del i talen (Ibid.). Emnet blev desuden toneangivende for 

hans tid som statsminister frem til 2009. 

 

Vedtagelsen af antiterrorpakken og udlændingepakken – En risikodreven udlændingepolitik?  

Efter valget i 2001 kom stramningerne løbende, og Folketinget vedtog, i kølvandet på terrorangrebet 

i USA d. 11. september, den såkaldte antiterrorpakke i 2002 på FN’s opfordring (FN’s Sikkerhedsråds 

resolution nr. 1373) (Kjær 2003: 147). Antiterrorpakken indeholder en række lovændringer af blandt 

andet udlændingeloven, der skulle hjælpe myndighederne til at forebygge terrorisme i Danmark og 

på internationalt plan. Ændringerne i udlændingeloven havde blandt andet til formål at sørge for, at 

Danmark levede op til principperne i FN’s Sikkerhedsresolution nr.1373 om, at det danske asylsystem 

ikke blev misbrugt af terrorister til at opnå flygtningestatus og dermed international beskyttelse 

(Henriksen 2010: 24). Asylloven blev ændret således, at det blev sværere at opnå flygtningestatus og 
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opholdstilladelse, hvis asylansøgeren har medvirket i terrorhandlinger, herunder finansiering, 

planlægning eller deltagelse i terrorhandlinger (Folketinget 2010), og også hvis asylansøgeren i det 

hele taget har gjort sig skyldig i alvorlig kriminalitet. Det sidste argument har dog ikke en direkte 

relation til terrorbekæmpelse, da det ikke er nævnt i FN’s resolution nr. 1373, men medfører alligevel 

stramninger i asylområdet og påvirker dermed udlændingelovgivningen (Kjær 2003: 147-148). 

 

Kjær udtrykker sin kritik af terrorpakken således: ”Én ting er en lov, der loyalt opfylder et folkeretligt 

instrument som FN’s terrorresolution. En helt anden ting er en lov, der prætenderer at implementere 

et sådant instrument, men som ved en nærmere undersøgelse viser sig reelt at række langt videre på 

bekostning af individets retstilling” (Ibid.: 151). Ifølge Kjær skaber terrorpakken en risiko for 

konventionsstridige hjemsendelser af torturtruede asylansøgere (Ibid.: 147) og kritiserer loven for at 

fremstå som en implementering af FN’s Sikkerhedsresolution nr. 1373, uagtet at den også rammer 

almindelige flygtninge udover de flygtninge, resolutionen tilsigter (Ibid.: 150). Med antiterrorpakken 

blev adgangen til udvisning af udlændinge, der må anses for at være til fare for statens sikkerhed, 

også udvidet (Henriksen 2010: 24).Terrorpakken åbnede desuden op for, at en indstilling fra 

integrationsministeren og justitsministeren om, at en udlænding anses for at udgøre en fare for statens 

retssikkerhed, er bindende for udlændingemyndighedernes afgørelse af en sag om meddelelse eller 

inddragelse af opholdstilladelse, hvilket undergravede Flygtningenævnets uafhængighed (Kjær 2003: 

148-149). Udlændinge- og Integrationsministeriet fik således til opgave at holde øje med mulige 

terrorister blandt de mange udlændinge, der søger opholdstilladelse i Danmark. Siden blev der i 2006, 

efter terrorangrebene i Madrid i 2004 og efterfølgende i London i 2005, vedtaget endnu en terrorpakke 

(terrorpakke II) med nye love og tiltag, der yderligere skulle mindske risikoen for terror i Danmark 

ved at styrke det strafferetlige værn mod terrorisme (Henriksen 2010: 25). Terrorpakkerne er derfor 

tydeligvis skabt til at give befolkningen en følelse af øget tryghed i den globale verden præget af 

frygten for terrorisme. 

 

Sammen med Dansk Folkeparti vedtog VK-regeringen også en udlændingepakke i 2002. Af 

bemærkningerne til lovforslaget fremgik det endnu engang, at ”Antallet af udlændinge, der kommer 

til Danmark, skal begrænses (…)” (Folketingets webarkiv 2002). Stramningerne i udlændingepakken 

indbefattede ændringer i forhold til de facto-flygtningestatus, som konventionsstatus blev suppleret 

med. De facto-status blev afløst af en beskyttelsesstatus (B-status) (Danmarkshistorien 2016a), 

hvilket betyder, at blandt andet krigsunddragere og republikflygtninge ikke længere bliver tildelt asyl, 
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medmindre de risikerer dødsstraf, tortur eller lignende umenneskelig behandling i deres hjemland. 

Afskaffelsen af de facto-flygtningestatus var således en slags frasortering af en gruppe flygtninge, 

som Danmark ikke var forpligtiget til at yde beskyttelse til. De facto-status blev nemlig oprettet i 

forbindelse med, at portugisiske unge flygtede, når de blev indkaldt til krigstjeneste i Mozambique 

og Angola, og at borgere fra Warszawapagt-staterne i Øst- og Centraleuropa begik republikflugt på 

grund af livsfare og risikerede strenge straffe, hvis de havnede i hjemlandet igen, men selvom disse 

flygtninges situation ikke var beskrevet i Flygtningekonventionen, ville Danmark ikke sende dem 

hjem (Rohleder 1997). 

 

B-status er formuleret i udlændingelovens §7, stk. 2, som lyder: ”Efter ansøgning gives der 

opholdstilladelse til en udlænding, hvis udlændingen ved en tilbagevenden til sit hjemland risikerer 

dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller 

straf” (Udlændingeloven 2016) og ligger meget tæt op af artikel 3 i EMRK, som har følgende ordlyd: 

”Ingen må underkastes tortur og ej heller umenneskelig eller vanærende behandling eller straf” (Den 

Europæiske Menneskerettighedskonvention). Den gamle formulering af udlændingelovens §7, stk. 2, 

altså de facto-status, gav grundlag for, at bestemmelsen kunne anvendes i tilfælde, der ligger uden 

for Flygtningekonventionens anvendelsesområde, men hvor Danmark måtte undlade at udsende en 

asylansøger, fordi grundlaget for ansøgningen var omfattet af andre internationale konventioner 

(Flygtningenævnet 2002: 58). Ved lovændringen fra de facto-status til beskyttelsesstatus blev det 

klart tilkendegivet, at formålet med denne ændring var, at der, ud over konventionsflygtninge, kun 

skal gives opholdstilladelse til de personer, der har krav på beskyttelse efter de internationale 

konventioner, som Danmark har tiltrådt, hvilket må være forklaringen på den tætte ordlyd mellem 

EMRK’s artikel 3 og udlændingelovens §7, stk. 2 efter lovændringen. Hensigten med B-status var 

således at begrænse antallet af udstedte opholdstilladelser i forhold til det antal, der blev udstedt under 

de facto-ordningen ved kun at yde beskyttelse i de situationer, hvor Danmark ville være internationalt 

forpligtiget til det (Lindholm 2014: 27& Lassen 2004: 2). 

 

Dette udtrykte daværende integrationsminister Bertel Haarder også i et svar til Landsorganisationens 

kritik af afskaffelsen af de facto-begrebet (Folketingets webarkiv2002d), hvor han understreger, at 

forbuddet mod refoulement respekteres ved, at der vil blive meddelt opholdstilladelse med 

beskyttelsesstatus til de udlændinge, der risikerer dødsstraf, tortur eller umenneskelig eller 

nedværdigende behandling ved tilbagevenden til hjemlandet (Ibid.), mens de udlændinge, der ikke er 
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i en sådan risiko, ikke vil kunne meddeles opholdstilladelse med beskyttelsesstatus (Ibid.). Med 

indførelsen af en beskyttelsesstatus erkendte man således fortsat, at der eksisterer personer, som bliver 

forfulgt af andre grunde end de grunde, der nævnes i Flygtningekonventionen. I UNHCR’s 

høringssvar til lovforslagene fremgår der heller ikke en decideret kritik af en overtrædelse af 

Flygtningekonventionens bestemmelser. Det fremgår af høringssvaret fra UNHCR, at Danmark ” (…) 

traditionelt har været et af de lande i Europa, der har ydet den største indsats for flygtninge” 

(Folketingets webarkiv 2002c), og at ”UNHCR er bevidst om de udfordringer, som Danmark står 

over for med et betydeligt antal asylansøgere (…) og at deres asylansøgninger behandles retfærdigt” 

(Ibid.). UNHCR udtrykker desuden, at de med glæde ser ” (…) at den danske regering i forbindelse 

med dette lovforslag giver udtryk for sin forpligtelse til strengt og fuldt ud at overholde sine 

forskellige konventionsforpligtelser” (Ibid.).  

Dog understregede UNHCR deres opmærksomhed på den hårde tone i udlændingepolitikken. I 

bemærkningen anfører UNHCR, at lovforslaget generelt giver anledning til bekymring hos UNHCR:  

Den generelle bekymring stammer fra de aspekter af forslaget, som tilsammen stiller flygtninge og 

indvandrere i et negativt lys. UNHCR har allerede givet udtryk for sin bekymring over tonen i den 

danske asyldebat, herunder under Højkommissærens besøg i Danmark den 11. januar 2002. Efter 

UNHCR’s opfattelse er det vigtigt at sikre, at regeringens forslag til politik på asyl- og 

flygtningeområdet undgår at give næring til fordomme og generaliseringer om indvandrere. UNHCR 

samarbejder med en række statslige og ikke-statslige aktører på at modarbejde en urimelig og negativ 

afbildning af udlændinge (…). UNHCR ser dette som en nødvendig offentlig informations- og 

oplysningsaktivitet (…). (Folketingets webarkiv 2002c).  

Endvidere har Amnesty International i sit høringssvar anbefalet, at ” (…) det danske forslag bringes 

i overensstemmelse med EU-forslaget, således at der anlægges en bred fortolkning af 

flygtningekonventionen” (Folketingets webarkiv 2002b: 2 (Asylområdet)). Organisationen henleder 

her opmærksomheden på dens observation om, at Flygtningekonventionen er begyndt at blive 

fortolket mere snævert på baggrund af denne subsidiære status og anbefaler i denne forbindelse, at 

”(…) de personer, som omfattes af flygtningekonventionen, får tildelt konventionsstatus, således at 

man ikke fortolker flygtningekonventionen indskrænkende som følge af eksistensen af en anden 

beskyttelse” (Ibid.). 
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En højreorienteret værdipolitik i en globaliseret verden  

Trods stramninger på væsentlige punkter i udlændingeloven efter regeringsskiftet i 2001 garanterede 

regeringen, at stramningerne var i overensstemmelse med de internationale konventioner 

(Folketingets webarkiv 2001), og allerede i 2003 kunne Anders Fogh Rasmussen i sin nytårstale 

konstatere, at stramningerne virkede: ”Vi har strammet udlændingeloven. Og det virker. I løbet af 

2002 er antallet af asylsøgere mere end halveret, og tendensen er den samme for ansøgninger om 

familiesammenføring.” (Statsministeriet 2003). Regeringens tone i udlændingepolitikken var 

desuden hårdere og mere konsekvent sammenlignet med regeringsgrundlaget fra 2001. Anders Fogh 

Rasmussen understregede også i talen, at regeringen vil forhindre, at religiøs og politisk fanatisme 

får grobund i Danmark og, at man ikke er velkommen i Danmark, hvis man ikke accepterer de danske 

grundværdier såsom ytringsfrihed og demokrati (Ibid.). Det faldende antal af asylansøgere fremgik 

også af regerings statusrapport fra 2003 (Statsministeriet 2003a: 4). Udviklingen bevidner dermed 

om, at stramningerne har medført betydelige begrænsninger for flygtninges retstilling og dermed gjort 

Danmark til et mindre attraktivt land at søge asyl i. Regeringens konsekvente tone i 

udlændingepolitikken fortsætter også i ovennævnte statusrapport fra 2003:  

 

En vellykket integrationspolitik forudsætter en konsekvent og retfærdig udlændingepolitik (…) En 

sådan udlændingepolitik kan sikres ved, dels at indvandringen begrænses, dels at de udlændinge, der 

kommer til Danmark, så vidt muligt ikke ligger det danske socialsystem til last. Endvidere skal de 

udlændinge, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark, rejse ud af landet hurtigst muligt – om 

nødvendigt med tvang, hvis de ikke vil udrejse frivilligt. Og endelig er det regeringens holdning, at 

man skal gøre sig fortjent til at blive dansk statsborger. (Ibid.). 

Under Anders Fogh Rasmussen regeringsperiode havde Danmark en meget aktiv udenrigspolitisk 

rolle i verden med deltagelsen i krigen mod Afghanistan og Irak i kølvandet på terrorangrebet mod 

USA i 2001. De danske værdier såsom demokrati, tolerance og ytringsfrihed har i perioden været 

gennemgående temaer i flygtninge- og indvandrerdebatten samt i regeringsgrundlagene og 

nytårstalerne i forbindelse med bekæmpelsen af terror. Det er nemlig akkurat disse værdier, som 

terroristerne modarbejder. Terror skal blandt andet forebygges ved, at de danske værdier skal fylde 

mere i integrationen af udlændinge, og de udlændinge, der ikke accepterer og respekterer de danske 

grundværdier, er ikke velkomne i det danske samfund. De danske værdiers betydning i forebyggelsen 
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af terror blev i særdeleshed fremhævet i Anders Fogh Rasmussens tale ved Folketingets åbning i 

2007:  

Ifølge Verdensbanken er Danmark verdensmester i demokrati (…) Desværre har vi set mange 

eksempler på, at vore værdier er under pres. Vi står midt i en global værdikamp. (…). Desværre er der 

også i Danmark grupper af religiøse ekstremister, som ikke anerkender og respekterer de 

grundprincipper, det danske folkestyre bygger på. Vi har set anholdelser af mistænkte i sager om 

planlægning af terrorhandlinger og opfordring til terror. (…) I danskuddannelsen for voksne1 

udlændinge vil vi styrke undervisningen i samfundsforståelse, demokrati og medborgerskab. Og vi vil 

udvikle tilbud om undervisning i medborgerskab for imamer og andre religiøse forkyndere. (…). 

(Statsministeriet 2007).  

Særlige danske normer og værdier, som alle, der er en del af det danske samfund bør acceptere, 

respektere og lade sig forme efter, blev dermed for alvor blevet koblet til den politiske diskurs på 

området. Således bliver de danske grundværdier og den danske kulturarv det altafgørende og styrende 

princip, og man kan derfor konstatere en herskende etnocentrisk politisk diskurs på udlændinge- og 

dermed også flygtningeområdet, der baserer sig på et moralsk rationale. Nationalstatsideologien er 

fundamental i den etnocentriske diskurs (Rennison 2009: 129) og går på en forestillet sammenhæng 

mellem national identitet, kultur og geografisk sted. Nationer og stater er befolkningsmæssigt 

homogene, og kulturen er også afgrænset til de samme steder, hvorved kulturalisme bliver til 

nationalisme (Ibid.: 128). Det kulturelle fællesskab afgrænser således den nationale grænse og giver 

en fælles identitetsfølelse, der er grundlaget for sammenhængskraften. De fysiske grænser mellem 

lande, som hidtil har været rammen om national politik, er blevet nedbrudt med globaliseringen, og 

dette betyder, om vi vil det eller ej, at vi er mere åbne for ydre påvirkninger, hvilket skaber en 

udfordring i at beskytte de nationale værdier med et stigende antal af tilkomne flygtninge. 

Globaliseringen kan således fungere som en årsagsforklaring på den markante etnocentriske diskurs, 

der fremhæver den brede skillelinje mellem terror og de danske grundværdier. 

 

Det stigende antal af flygtninge, sammenholdt med fremkomsten af en politisk etnocentrisk diskurs 

på flygtningeområdet og fokus på terrortruslen i forbindelse med terrorangrebet i USA i 2001, har 

således skærpet fokusset på de risici, der er forbundet med at lukke flygtninge ind i det danske 

                                                      
1 Danskuddannelseslovens målgruppe omfatter både flygtninge, familiesammenførte og indvandrere (Udlændinge- og 

integrationsministeriet 2016). 
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samfund. Flygtninge er mennesker, der opholder sig uden for deres nationale og dermed kulturelle 

territorium og udgør dermed en udfordring for sammenhængskræften i det danske samfund; 

fremmede mennesker tænker og handler nemlig anderledes. Det er derfor ikke overraskende, at 

danskhed og danske værdier bliver betonet og udvalgt som nøgleord i den politiske diskurs på 

udlændingeområdet. Hvor der førhen var tale om en diffus frygt for fremtiden, fik frygten pludselig 

en ny karakter efter terrorangrebet i USA i 2001, og verdens fokus blev skærpet mod én bestemt 

trussel, nemlig islamistisk terror. Terrorens alvor blev yderligere iøjnefaldende efter angrebet på den 

danske ambassade i Islamabad i Pakistan i 2008, som Anders Fogh Rasmussen også nævnte i sin 

nytårstale i 2009, hvor han dernæst udtalte følgende: ”Vi lever i en ny verden. En verden, hvor 

terrorister kan slå til hvor som helst – også i Danmark.” (Statsministeriet 2009).  

Terrorbegivenhederne i verden har medført, at afstanden mellem flygtninge- og terrorismebegrebet 

er blevet mindre, og dette hænger sammen med, at der er en vis risiko for, at man kan lukke terrorister, 

forklædt som flygtninge, ind i samfundet, som kan true samfundets sikkerhed.  

 

Ifølge Fiona Adamson (2006) har politikere i stigende grad sværere ved at ignorere forbindelsen 

mellem migration og sikkerhed i en verden der er tæt forbundet og defineret af 

globaliseringsprocesser som i høj grad påvirker sikkerhedspolitikken (Adamson 2006:167). 

Terrortruslen har også for alvor sat sit præg på den danske udlændingepolitik og 

udlændingelovgivning efter 2001, som har været skelsættende i dansk udlændingepolitik. Fokus på 

udlændingeloven og terrortruslen ikke er blevet mindre, men derimod større, de mange terrorangreb 

rundt omkring i Europa taget i betragtning. Diskursen omkring flygtninge blev derfor markant hårdere 

i 2015 med Lars Løkke Rasmussens regering, hvor Danmark blev vidne til en historisk stor 

indstrømning af flygtninge, som gav anledning til kontroversielle asylstramninger, der udløste 

udpræget kritik fra blandt andre UNHCR, IMR og Amnesty International. 

 

Hastebehandling af asylstramninger i forbindelse med flygtningestrømmen i 2015 

Udlændingepolitikken var også et centralt emne i den næste regering i 2011 under Helle Thorning 

Schmidt, der overtog statsministerposten fra Lars Løkke Rasmussen, som afløste Anders Fog 

Rasmussens i 2009. Den røde regering stod også vagt ved den stramme udlændingepolitik, trods få 

lempelser i reglerne, såsom flere penge til de flygtninge, der allerede har fået en opholdstilladelse og 
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retten til at bo og arbejde uden for asylcentrene (Folketinget 2013a), hvor formålet var at give 

flygtninge bedre forudsætninger for at integrere sig i Danmark, hvis de får asyl, eller bedre 

forudsætninger for at starte et nyt liv når de vender hjem (Regeringsgrundlag 2011: 52). Disse 

lempelser gav anledning til kritik fra Lars Løkke Rasmussen, der betegnede regeringens 

udlændingepolitik som slap (Buhl Kristensen 2015). Helle Thorning Schmidt fremhævede dog i 

Folketingets åbningstale i 2014, at det høje antal af asylansøgere i Danmark ikke skyldes regeringens 

asylregler, og at betingelserne for at få asyl var præcis de samme som under den tidligere regering 

(Statsministeriet 2014). Der var igen tale om en udlændingepolitik med en klar hensigt om at 

begrænse antallet af tilkomne flygtninge, denne gang ved at indføre en midlertidig beskyttelse til de 

flygtninge, hvis beskyttelsesbehov skyldes en særlig alvorlig situation i hjemlandet i forbindelse med 

væbnet konflikt eller lignende (Folketinget 2015a) samt en skærpet kontrol i grænseområderne og 

lufthavne (Statsministeriet 2014) og en begrænsning af adgangen til familiesammenføring 

(Statsministeriet 2015). Diskussionen om et midlertidigt ophold for flygtninge havde allerede bidt sig 

fast i debatten om de bosniske flygtninge i 1992, som førte til, at der for første gang blev indført en 

særlov for flygtninge om en midlertidig beskyttelse, også kaldet Jugoslaverloven som dog blev 

ophævet igen i 2002 (Tesfaye 2017:143, Folketingets webarkiv 2002a). 

Den nye regering i 2015 under Lars Løkke Rasmussen var hurtig til at rette op på den `slappe` 

udlændingepolitik. En betydelig del af Lars Løkke Rasmussens tale ved Folketingets åbning i 2015 

handler om flygtninge, de pressede danske grænser og den, ifølge regeringen, mislykkede integration 

af udlændinge, som bliver yderligere udfordret af nye flygtninge (Statsministeriet 2015a). I talen 

påpeger Lars Løkke Rasmussen endvidere på sammenhængen mellem vilkår og antallet af 

asylansøgere og kritiserer i den forbindelse Helle Thornings Schmidts håndtering af 

udlændingepolitikken. Der er således igen tale om en form for intertekstualitet, som er et vigtigt 

element i Fairclughs diskursanalyse, da Lars Løkke Rasmussen danner en forbindelse mellem fortiden 

og nutiden ved at referere til en, ifølge partiet mislykket politik, i fortiden for at understrege, at der 

nu skal komme forandringer og forbedringer: 

Vi må i dag konstatere, at efter næsten fire år med en socialdemokratisk statsminister, så er 

udlændingepolitikken løbet løbsk. Ikke siden sidst, der var en socialdemokrat i Statsministeriet, har 

antallet af asylansøgere været så højt. (…). Statsministeren bortforklarer de mange asylansøgere med, 

at der er krig og ufred mange steder i verden. Det er der - men samtidig har regeringen lempet 
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udlændingepolitikken og givet en flygtningefamilie med tre børn en lønforhøjelse på 10.000 kroner 

om måneden. (Løkke Rasmussen 2015). 

Regeringen indførte som en konsekvens af det stigende antal af asylansøgere i 2015 en nødbremse 

via udlændingeloven for at lette presset på de danske grænser. På grund af den ekstraordinære 

situation var der tale om en hastebehandling af asylstramninger under navnet L87, der mødte kritik 

både på baggrund af indholdet og den udemokratiske form, da interesseorganisationer og andre 

interessenter ikke nåede at gøre indvendinger, inden stramningerne blev vedtaget. Stramningerne 

indebærer, udover beslaglæggelse af asylansøgers værdigenstande for at skaffe penge til at betale 

asylopholdet, en udskydelse af retten til familiesammenføring fra et til tre år for personer med en 

midlertidig beskyttelsesstatus samt en nedsættelse af ydelser til asylansøgere (Folketinget 2016b). 

Endvidere indebærer stramningerne, at integrationsministeren har mulighed for at suspendere 

udlændingelovens bestemmelse om domstolsprøvelse af frihedsberøvelse inden for tre døgn 

(Folketinget (2016d). Inden lovændringen kunne udlændinge, der rejste ind i Danmark og ikke søgte 

asyl, højst fængsles i tre døgn, mens der blev foretaget identitetskontrol og registrering, og en 

forlængelse af frihedsberøvelsen kunne lade sig gøre gennem en domstols godkendelse. 

Lovændringen betyder således, at integrationsministeren har myndighed til at suspendere retten til at 

blive fremstillet for en dommer efter 72 timers frihedsberøvelse, hvis der er behov for at tilbageholde 

et meget stort antal udlændinge. 

Asylstramningerne blev med støtte fra De Konservative, Liberal Alliance, Socialdemokratiet og 

Dansk Folkeparti vedtaget d. 16. januar 2016 (Folketinget 2016b) trods stor kritik fra blandt andet 

UNHCR (Folketinget 2016: 5), IMR (Institut for Menneskerettigheder 2016a) og Amnesty 

International (Amnesty 2016). UNHCR anbefalede regeringen at genoverveje stramningerne og 

pointerede i den forbindelse de mulige følgevirkninger af stramningerne, såsom det signal Danmark 

kommer til at sende til andre europæiske lande, som kommer til at tage imod flere flygtninge:  

 

The signal Denmark’s introduction of restrictions sends to other countries in the world, including the 

major refugee hosting countries and European countries that need to strengthen their asylum and 

integration capacity in order to receive higher numbers of refugees, is worrisome and could fuel fear, 

xenophobia and similar restrictions that would reduce – rather than expand - the asylum space globally 

and put refugees in need at lifethreatening risks. In particular obstacles to family reunification, the 

proposal to confiscate valuables from asylum-seekers, the introduction of further restrictive criteria 

for permanent residency (…) are disconcerting measures. (UNHCR 2016: 2). 

http://www.venstre.dk/nyheder/styr-paa-asyltilstroemningen
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Især stramningen af familiesammenføringsreglen har fået opmærksomhed fra Amnesty International, 

som betegner reglen som ’brutal’ (Amnesty 2016a), og UNHCR, som efter at have understreget, at 

Flygtningekonventionen ikke forpligtiger medlemslandene til at give familiesammenføring, henviser 

til, at familiesammenholdet er en grundlæggende menneskeret og anbefaler derfor, at Danmark 

træffer de foranstaltninger, der skal til for at beskytte flygtninges familier og sikre familiens 

sammenhold (UNHCR 2016: 4). Endvidere bemærker UNHCR, at familiesammenføring ofte er den 

eneste måde at sikre respekten for flygtninges ret til et familieliv, og at familiesammenføring fremmer 

integrationsprocessen af flygtninge (Ibid.: 6), som de kontraherende stater efter 

Flygtningekonventionens §34 så vidt muligt skal integrere i samfundet (Ibid.). Dertil fremhæves 

Danmarks aktive internationale rolle i udviklingen af et internationalt beskyttelsessystem i forhold til 

stramningerne i udlændingeloven, som vækker bekymring hos UNHCR:  

 

As one of the first parties to the 1951 Convention, Denmark has a long tradition of providing sanctuary 

to those in need of international protection. Denmark was also one of the first 15 members of the 

UNHCR Advisory Committee established in 1951, which was a predecessor to the Executive 

Committee of the High Commissioner's programme that Denmark currently chairs. Hence, not least 

given Denmark’s role internationally as an active supporter of the development of a strong 

international protection regime, UNHCR is concerned with the pace and scope of the restrictions the 

Danish Government is presently introducing in the areas of asylum, integration and family 

reunification. (Ibid.: 2). 

I 2016 valgte regeringen desuden at suspendere modtagelsen af kvoteflygtninge på ubestemt tid med 

det argument, at Danmark har modtaget 21.000 asylansøgere alene i 2015 (Folketinget 2016f). Dette 

betyder, at Danmark ikke tager sin andel på 500 flygtninge årligt fra asyllejre i verden, som man har 

gjort siden 1979 efter aftale med FN (Refworld 2016:2, Søgaard Rohde 2016). I forbindelse med 

suspenderingen af modtagelsen af kvoteflygtninge, offentliggjorde FN-forbundet en udtalelse, hvori 

organisationer udtrykker, at Danmark bryder med et historisk princip om at samarbejde med UNHCR 

og om et fælles ansvar for at genbosætte flygtninge som man har påtaget sig igennem FN (FN-

forbundet 2016). Endvidere påpeger FN-forbundet, at genbosættelse af flygtninge er en vigtig del af 

New York erklæringen som Lars Løkke Rasmussen tiltrådte på vegne af Danmark i 2016 (Ibid.).  

Regeringens holdning på flygtningeområdet, som også fremgår af regeringsgrundlaget fra 2016, er 

grundlæggende realistisk: ”Verdens problemer med krige, konflikter og fattigdom løses ikke blot ved 
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at byde alle udlændinge velkommen (…) Ukontrolleret indvandring løser ingenting, men skaber 

tværtimod nye problemer i form af økonomiske udfordringer og værdimæssige konflikter.” 

(Regeringsgrundlag 2016: 53). Stramningerne er således tiltænkt som et værn mod 

masseindvandringen ved at forringe vilkårene for flygtninge, hvilket som før nævnt, ifølge 

regeringen, har en klar sammenhæng med antallet af tilkomne asylansøgere. Formålet med 

oplysningskampagnen, regeringen iværksatte i de mellemøstlige medier for at informere om 

stramningerne i dansk asyl- og flygtningepolitik, var også netop at skabe en negativ forventning til 

Danmark som modtagelsesland og dermed formindske tilgangen af flygtninge til Danmark. Det må 

siges at være en vellykket kampagne, da den fik mange flygtninge til at begive sig af sted til fods ad 

Sydmotorvejen i retning mod Sverige i september 2016 for ikke at blive registreret i Danmark. 

Asylstramningerne kan både ses som en konsekvens af og modreaktion på globaliseringen, hvor 

udlændingeloven fungerer som et redskab til at opbygge de nationale grænser på ny ved at begrænse 

flygtninges privilegier og dermed tilstrømningen af flygtninge. Udlændingelovgivningen er således 

blevet konverteret til suverænitetens værn mod denne følgevirkning af globaliseringen.  

 

4.4 Flygtningebegrebet i risikosamfundet 

Presset på de danske værdier og usikkerheden omkring Danmarks og velfærdsstatens fremtid er blevet 

yderligere styrket med flygtningestrømmen i 2015, hvilket Lars Løkke Rasmussens nytårstale i 2016 

er en god illustration af:  

Vi skal alle sammen passe på Danmark. Ikke mindst i en tid, hvor historisk mange mennesker søger 

mod Europa. (…) Men det lægger et tungt pres på Europa og på Danmark. (…) Den måde, vi håndterer 

krisen på, vil få afgørende betydning for Danmarks fremtid. Vi kan ikke åbne Danmark for alle. Vi 

kan heller ikke vende ryggen til og hygge os i smug. Jeg vil kæmpe for at lede Danmark gennem 

migrations- og flygtningekrisen på en måde, så vi kan kende vores land, mens krisen står på – og 

genkende det, når vi er igennem. Med vores økonomi, vores sammenhængskraft og vores værdier i 

behold. For lad os være ærlige over for hinanden – vi er udfordret: Det udfordrer vores økonomi, når 

vi skal bruge mange ekstra milliarder på asylansøgere og flygtninge. Penge, som ellers kunne gå til 

sundhed, uddannelse og flere private arbejdspladser. Det udfordrer vores sammenhængskraft, når der 

kommer mange hertil fra helt andre kulturer. Fremmede over for de uskrevne regler og normer, der er 

så indlysende for os. Fordi vi er vokset op i en tradition med frihed, frisind, ligestilling og ligeværd. 
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Og det udfordrer grundlæggende vores værdier og billede af, hvem vi egentlig er. (Statsministeriet 

2016a). 

Der er således tale om en risikobevidsthed, der er blevet mere og mere fremtrædende i den politiske 

diskurs omkring flygtninge og de udfordringer, flygtningestrømmen fører med sig efter 2001. Dette 

genaktualiserer begrebet ’risikosamfund’, som Beck (1997) har skabt til at beskrive nutidens 

samfund, hvor risikobevidstheden er en fundamental del af samfundet. Det skal dog her bemærkes, 

at risici altid har eksisteret i samfundet, først som naturskabte og senere som menneskeskabte risici, 

og alle samfund har stort set været konfronteret med risici. Dog har accelereringen i kommunikations- 

og transportteknologien med globaliseringen bevirket, at mennesket er blevet mere opmærksom på 

tilværelsens risici på grund af en øget sensitivitet overfor kriser og kaos andre steder i verden. Beck 

har endvidere justeret sin definition af risikobegrebet i 2009, hvor han inkluderede terrorrisikoen 

(Beck 2009), som ikke er en ikke-intenderet risiko og derfor ikke passede ind i den oprindelige 

definition af risikobegrebet, som gik på industrisamfundets utilsigtede konsekvenser. Beck skelner 

nu mellem ikke-intenderede risici som eksempelvis miljø- og finansrisici og intenderede katastrofer 

som terror (Ibid.).  

 

Udviklingen i den danske udlændingepolitik og udlændingelov efter regeringsskiftet i 2001 er et godt 

eksempel på, hvordan risikobevidstheden har forvandlet politik på flygtningeområdet til at handle om 

risikokalkulation og en minimering af risiko. Lars Løkke Rasmussens tale ved Folketingets åbning i 

2016 understøtter Becks beskrivelse af den multidimensionale globaliseringsproces, der har ændret 

den måde, vi i dag forstår samfundet på, hvor forestillingen om det lukkede rum bliver fiktiv, og hvor 

”vi for længst lever i et verdenssamfund”, hvor intet land og ingen gruppe kan afsondre sig fra andre 

(Sørensen & Christiansen 2006: 149):  

 

Forpligtelsen over for næste generation. Det er den ene grund til, at vi må handle nu. (…) Vores lille 

plet på kloden er en af de lykkeligste og fredeligste. Men omkring os er verden urolig. Mod øst et 

aggressivt Rusland. Mod vest en britisk befolkning, der har stemt sig ud af EU. Mod syd krig og 

konflikter, som har konsekvenser for os. Terror. Flygtninge. Ustabilitet. Mange er bekymrede. (…) Så 

bliver fællesskabet sat på en prøve. Frygten får grobund. Mistilliden vokser. Men i en kompliceret 

verden må vi ikke lade os friste af forsimplede løsninger. (…) Vi skal ikke handle af frygt. Men vi må 

bestemt heller ikke frygte at handle. Vi skal tage vores forholdsregler. Vi skal polstre økonomien. Vi 

skal tænke på fremtiden. Vi skal passe på Danmark. (Statsministeriet 2016). 
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Udviklingen frem til et risikosamfund er også interessant set i lyset af Giddens’ teori om det 

senmoderne samfund, hvor han siger, at vi befinder os i en verden der grundlæggende konstitueres 

gennem refleksivt anvendt viden (Giddens 1994: 40), hvilket både gælder på et institutionelt og 

personligt niveau. Refleksiviteten, der har en afgørende rolle i de politiske forandringer, medfører 

dog også en vis form for usikkerhed på baggrund af verdens hurtige udvikling, hvilket også kan læses 

ud fra ovenstående citat. Globaliseringen skaber ved siden af de økonomiske udviklingsmuligheder 

også udfordringer for lande i at beskytte de nationale grænser, der fungerer som en beskyttende 

ramme for de nationale værdier og normer. Lars Løkke Rasmussens politiske argument for at 

tydeliggøre og beskytte de nationale grænser er, at de nationale værdier let kan blive truet i et meget 

heterogent samfund. Dette udtrykte han på følgende vis i 2015; ”Danmark er et dejligt land. Blandt 

andet, fordi vi hænger sammen, og fordi vi er et fælles folk med fælles værdier og fælles sprog. Sådan 

et land skal vi helst blive ved med at være. (…) (Løkke Rasmussen 2015). Udviklingen i den danske 

udlændingepolitik vidner klart om, at de næsten ikke-eksisterende nationale grænser forsøges 

opbygget igen, først gennem reguleringer i udlændingeloven som senere hen blev til deciderede 

stramninger. Formålet har altid været enkelt og ligetil, nemlig at begrænse antallet af tilkomne 

flygtninge.  

Stramningerne, som tog til efter 2001, hvor verden stiftede bekendtskab med den globale terrortrussel, 

kulminerede i 2015, hvor borgerkrige langt væk fra Danmark pludselig kom tæt på og krævede 

øjeblikkelig politisk handling i form af yderligere stramninger i flygtninges retstilling for at holde 

antallet af tilkomne flygtninge nede. Desuden var 2015 det år, hvor terror for alvor ramte Danmark. 

Angrebet ved Krudttønden og synagogen i København i 2015, hvor en udenlandsk gerningsmand 

dræbte 2 personer, blev også en vigtig politisk bevæggrund til vedtagelsen af 12 nye tiltag mod terror, 

der har til formål at styrke Forsvarets Efterretningstjenestes muligheder for at opdage og afdække 

terrortrusler mod Danmark (Forsvarsministeriet 2015: 1, Folketinget 2015c). Endvidere voksede 

risikoen for, at der kunne være terrorister blandt flygtninge efter angrebet i Paris i 2015, hvor der blev 

fundet et syrisk pas på en af terroristerne (Toft 2015). Desuden skabte angrebet i Berlin i 2016, hvor 

en afvist asylansøger torpederede et julemarked med en lastbil (Ussing 2016), yderligere en vis 

sammenhæng mellem flygtninge og terrorisme. Forbindelsen mellem terrorisme og flygtninge ligger 

dog ikke i, at alle tilkomne flygtninge er terrorister.  

Forbindelsen skabes både ved, som før nævnt, at der er en vis risiko for at lukke terrorister forklædt 

som flygtninge ind i samfundet, og ved at religiøse og ikke vestlige stereotyper i dag knytter sig til 
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opfattelsen af en terrorist (Morey & Yaqin 2011: 2-3), som ikke deler, accepterer og respekterer 

vestlige verdens normer og værdier såsom demokrati og ytringsfrihed. Kulturforskellen mellem 

vestlige og ikke-vestlige lande er således blevet mere iøjnefaldende og dermed mere fremtrædende i 

den politiske diskurs om udlændinge. Der er således, efter terrorangrebet i USA i 2011, blevet 

konstrueret en politisk begrebsliggørelse af flygtninge som individer med et beskyttelsesbehov, der 

samtidig udgør en potentiel trussel mod den danske sammenhængskraft og sikkerhed. Udviklingen i 

dansk udlændingepolitik efter 2001 samt det historisk store antal af flygtninge i 2015, som for alvor 

har sat de danske værdier og den danske velfærdsstat under pres, samtidig med at terroren for alvor 

ramte Danmark i 2015, kan bekræfte gyldigheden af denne begrebsliggørelse.  

Globaliseringen har således skabt en kompliceret verden med åbne grænser, mange flygtninge og en 

ændrede vilkår for flygtninge gennem stramninger i den danske udlændingelov og det er her, at 

konflikten mellem national og international ret på flygtningeområdet kommer på tale, som vil blive 

uddybet yderligere i følgende kapitel.  

 

Kapitel 5: Konflikten mellem international og national ret på flygtningeområdet 

 

I fjerde kapitel er det blandt andet kommet frem, at begrebet ´flygtning´ er en dynamisk størrelse, 

hvis plads og rettigheder i samfundet til stadighed formes efter præmisserne og vilkårene i den 

eksisterende verdenssituation. Specialet er endvidere, på baggrund af analyse kommet frem til, at 

udviklingen i den danske udlændingepolitik og udlændingelov siden 2001 vidner om en 

begrebsliggørelsen af flygtninge som individer med et beskyttelsesbehov, der samtidig udgør en 

potentiel trussel mod den danske sammenhængskraft og sikkerhed. Spørgsmålet er således, hvordan 

og hvorfor den danske begrebsliggørelse af en flygtning distancerer sig fra Flygtningekonventionens 

begrebsliggørelse af en flygtning. Dette vil i det følgende forsøges besvaret på baggrund af en analyse 

af Danmarks engagement i det internationale samarbejde på flygtningeområdet og den kritiske debat 

om Flygtningekonventionen i dansk politik, hvor specialets interviews også vil blive inddraget, som 

vil blive set i sammenhæng med foregående kapitels analyse. 
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5.1 Danmark i det globale samarbejde på flygtningeområdet – et symbolsk 

engagement? 

Ifølge Hathaway og Thomas Gammeltoft-Hansen (2004) har de udviklede lande et skizofrent forhold 

til international lovgivning på flygtningeområde, som har givet anledning implementeringen af en 

non-entrée-politik på området (Hathaway & Gammeltoft-Hansen 2004:6). De beskriver endvidere 

den symbolske dimension i de udviklede landes engagement i international flygtningelovgivning:  

Developed countries today believe that their interests can be achieved by means of symbolic, rather 

than substantive, engagement with refugee law. (…) powerful states therefore see value in showing 

their commitment to refugee law but would prefer – to the greatest extent possible – to avoid being 

subject to its practical strictures.  In particular, the developed world does not wish to be faced with the 

expectation that follows from the duty of non-refoulement, namely that refugees who manage to get 

to their jurisdiction are entitled to assert protection claims against them (Ibid.: 5-6). 

Denne udlægning er inddraget på baggrund af, at den kaster lys over specialets undersøgelse af 

konflikten mellem national og international ret på flygtningeområdet. 

Under UNHCR’s såkaldte globale konsultationer (the Global Consultations on International 

Protection) i 2001 bekræftede alle stater, herunder Danmark, at konventionen udgør det centrale 

retlige instrument under folkeretten til regulering af en flygtnings retstilling (UNHCR 2003: 23). 

Konsultationerne, der har til formål at skabe dialog mellem staterne omkring beskyttelse af flygtninge 

og at forbedre og styrke Flygtningekonventionen, resulterede i 2001 i den såkaldte ”Agenda for 

Protection”, som indeholder en ikke juridisk bindende fælles handleplan for medlemslandene for at 

forbedre beskyttelsen af flygtninge og asylansøgere i verden (Ibid.:9). Et af handleplanens 

identificerede mål var styrke implementeringen af 1951-konventionen og dens protokol fra 1967 

(Ibid.:10). Danmark bekræftede således i 2001, at Flygtningekonventionen udgør det centrale retlige 

instrument under folkeretten til regulering af en flygtnings retstilling. Interessant er, at 2001 samtidig 

er det år, der har været skelsættende inden for den danske udlændingepolitik, hvor det flertal der 

havde bygget den danske udlændingepolitik op, mistede magten, hvilket betød en klar drejning af 

udlændingepolitikken mod en højreorienteret udlændingepolitik.  

Endvidere tiltrådte Lars Løkke Rasmussen i 2016 New York Deklarationen på vegne af Danmark 

(FN-forbundet 2016). Deklarationen er blevet vedtaget af alle lande, der er medlem af FN og har til 

formål at styrke og anerkende rettigheder for flygtninge og migranter (New York Deklarationen 
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2016).  Deklarationen prøver således, som Jørgen Estrup fra FN-forbundet udtrykker det (Bilag 4), at 

genskabe det fælles ansvar mellem medlemslandene. Med vedtagelsen af Deklarationen erklærede 

medlemslandene deres sympati med flygtninge og migranter (New York Declaration for Refugees 

and Migrant 2016: punkt 8) og deklarationen fokuserer endvidere på, som i de globale konsultationer, 

overholdelsen af flygtninges rettigheder, som er beskrevet I Flygtningekonventionen (Ibid.:punkt 65) 

og på vigtigheden af det internationale samarbejde og presset på de lande der huser et stort antal 

flygtninge:  

Large movements of refugees (…) are global phenomena that call for global approaches and global 

solutions. No one State can manage such movements on its own. Neighbouring or transit countries, 

mostly developing countries, are disproportionately affected. Their capacities have been severely 

stretched in many cases, affecting their own social and economic cohesion and development. (…) 

Greater international cooperation is needed to assist host countries and communities. (Ibid.: punkt 7)  

Det fremgår ligeledes af regeringsgrundlaget fra 2016, at: ”Danmark har en klar interesse i en stærk 

international retsorden, herunder respekt for menneskerettigheder. Regeringen ønsker at indgå i et 

aktivt internationalt samarbejde og overholde de internationale konventioner, som Danmark har 

tilsluttet sig” (Regeringsgrundlag 2016). Skønt Danmark fremstår som en aktiv international aktør i 

FN regi, hvad angår flygtningeproblematikken, har udlændingepolitikken siden 2001 været genstand 

for en række anbefalinger og kritik fra blandt andet UNHCR og fra 

menneskerettighedsorganisationerne Amnesty International, FN-forbundet og IMR. Især 

stramningerne, som regeringen indførte ved en hastebehandling i 2015, mødte kritik på baggrund af 

indholdet. Kritikken indebærer dog ikke nogen former for sanktioner, men blot anbefalinger, som 

medlemslandene forventes at efterleve.  

 

Verdensrisikosamfundet 

Nicolas Feit Tan fra IMR påpeger i interviewet vigtigheden af et internationalt samarbejde for at løse 

flygtningesituationen: ”In general terms, it is clear that the current European refugee and migration 

situation cannot be solved by one state acting alone. Rather, Europe needs a collective solution that 

shares responsibility for refugees” (Bilag 3). At globale kriser kræver globale løsninger, læses 

ligeledes ud fra Becks værker, hvor han påpeger vigtigheden af det internationale samarbejde og 
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globale løsninger for at løse globale risici, der skaber nye risikofællesskaber som en erkendelse af, ” 

(…) at farer eller risici ikke længere kan begrænses socialt i tid eller rum” (Beck 2012:2). Beck mener 

desuden, at vi som konsekvens af de globale risici må redefinere begrebet om de forestillede 

fællesskaber (Ibid.), som er Benedict Andersons fremstilling af nationen (Ivarsson 2005: 509), hvor 

han mener, at nationer er en moderne konstrueret forestilling om et politisk fællesskab og ikke et 

fællesskab, der bygger på fælles historie, blod, sprog og kultur (Anderson 2001: 48). Becks 

globaliseringstænkning er også tydelig i hans bog om risikosamfundet (Beck 1997: 49-51), hvor han 

viser, hvordan risici i dag er globale, i og med at de overskrider de nationale grænser. Beck mener 

derfor ikke, at disse risici kan løses i afgrænsede nationalstater. På den baggrund har Beck endvidere 

udviklet begrebet ’risikosamfund’ til ’verdensrisikosamfund’, som bygger på nationernes delte 

skæbne på grund af globaliseringen af risici, herunder terror, som han kalder et 

’verdensomspændende risikofællesskab’ (Beck 2002:19-20). Det stigende antal af flygtninge er et 

selvsagt globalt problem og behøver derfor også globale løsninger i form af bedre samarbejde 

nationerne imellem for at skabe en retfærdig fordeling af flygtninge i forhold til landenes kapacitet. 

Globaliseringen udfordrer dog velorganiserede nationer som Danmark, der står imellem to store 

ansvar, som på den ene side er at udføre nationens historiske funktion om at yde økonomisk og fysisk 

beskyttelse til statsborgerne, og på den anden side det globale ansvar over for verdens flygtninge, der 

kommer til landet med et beskyttelseskrav. Mulige globale løsninger støder derfor ind i nationale 

særinteresser og danner grundlaget for konflikten mellem national og international ret på 

flygtningeområdet. Dette kom blandt andet til udtryk i et svar, Inger Støjberg gav på et 

samrådsspørgsmål i Folketinget om, hvordan regeringens politik om at suspendere Danmarks 

deltagelse i FN’s kvoteflygtningeordning hænger sammen med, at regeringen i FN-regi har 

underskrevet målsætninger og ambitioner i New York-erklæringen om, at der på verdensplan skal 

tages flere kvoteflygtninge (Folketinget 2016g). Inger Støjberg svarede på dette spørgsmål var 

følgende:  

Danmark [har] ikke forpligtiget sig til noget ved at have tilsluttet sig New York-erklæringen. Der er 

alene tale om en politisk erklæring – vedtaget som et kompromis mellem alle FN’s 193 medlemsstater 

– og erklæringen er ikke juridisk bindende. (…) Danmark skal kunne stå på mål for det politiske 

indhold i erklæringen. Og det kan vi også godt. New York-erklæringen skal ses i en sammenhæng, 

hvor det afgørende er, hvor meget et land samlet set gør for flygtninge. Og på det punkt er der ikke 

tvivl om Danmarks indsats. I 2015 var Danmark blandt de 10 største statslige humanitære donorer i 



66 
 

verden (…) målt i forhold til indbyggertal. Danmark skal naturligvis blive ved med at hjælpe 

flygtninge i andre dele af verden. Men vi skal også passe på Danmark. På vores samhørighed og 

værdier. (Ibid.). 

Vi er i dag vidne til, at flere vestlige lande, herunder Danmark, bliver mere splittede i forsøget på at 

løse det globale flygtningeproblem og tyer til nationale løsninger på globale problemer, ved blandt 

andet implementeringen af non-entrée-princippet, hvilket ligeledes udfordrer FN i at finde en holdbar 

og fælles løsning på problemet. Den britiske asylpolitik bliver ligeledes karakteriseret ved tiltag for 

at begrænse flygtninges ret til asyl, trods Storbritannien var med til at grundlægge FN (Mayblin 

2014:425). Ifølge Lucy Mayblin kan den britiske restriktive asylpolitik spores helt tilbage til 

kolonitiden (Mayblin 2014.:424, 427-428), og det skyldes grundlæggende, at flygtninge er anderledes 

i antal og karakter sammenlignet med flygtningeprofilen efter Første Verdenskrig, hvor flygtninge 

hovedsageligt var europæere (Ibid.:426-427).  

Mayblin pointerer her det historisk lave antal af asylansøgere i landet på trods af udviklingen i 

kommunikations- og transportteknologien, der har gjort det lettere for flygtninge fra andre kontinenter 

at nå hurtigere frem til Europa (Ibid.: 427). Mayblin anfører endvidere, at britiske ministre var imod 

institutionaliseringen af menneskerettighederne ved forhandlingerne til Flygtningekonventionen på 

baggrund af koloniale interesser, da FN’s dagsorden ville påvirke imperiets aktiviteter (Ibid.: 428-

429). Briterne ønskede derfor ikke at blive bundet af menneskerettighedskonventioner, men samtidig 

heller ikke at blive betragtet som værende imod dem. Her påpeger Mayblin et sammenfald mellem 

fortid og nutid på baggrund af briternes implementering af en restriktiv asylpolitik, trods 

medlemskabet af FN’s Flygtningekonvention (Ibid.: 429). Der er en række fællesnævnere mellem 

Danmark og Storbritannien på flygtningeområdet. Af ligheder kan nævnes den stramme asylpolitik, 

der sigter efter at begrænse antallet af asylansøgere trods medlemskabet af Flygtningekonventionen 

og UNHCR’s og de øvrige menneskerettighedsorganisationernes kritik af de politiske tiltag på 

flygtningeområdet. På trods af, at de danske regeringer generelt ikke er meget for at afgive 

suverænitet til FN på flygtningeområdet og de kritiske udtalelser fra 

menneskerettighedsorganisationerne omkring stramningerne i udlændingeloven, agerer Danmark 

som et land, hvor menneskerettighederne vægtes højt, hvilket underskrivelsen af New York 

Deklarationen i 2016 er et godt eksempel på. En anden lighed er desuden, at flygtninge på grund af 

deres ikke-europæiske kulturelle baggrund, som nærmest opfattes som en kontrast til den danske, 

begrebsliggøres som individer der udgør en trussel mod de danske værdier og den danske 
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sammenhængskraft. Man kan derfor på den baggrund tale for, at der er en vis symbolik i Danmarks 

engagement i det internationale samarbejde på flygtningeområdet. 

Det tydelige skel mellem Danmarks ageren udadtil som en aktiv international aktør på 

flygtningeområdet og de nationale politiske tiltag, herunder den stramme udlændingepolitik, med det 

formål at nedbringe antallet af tilkomne flygtninge, demonstrerer således, at egeninteressen er større 

end fællesinteressen. Danmark, der ellers satser på internationalt samarbejde om globale kriser og 

udfordringer, handler således alligevel på egen hånd, når det kommer til flygtningekrisen. Et andet 

eksempel på dette er det danske EU retsforbehold, som betyder, at Danmark ikke deltager i nye EU-

regler, der er vedtaget inden for retlige og indre anliggender, som også involverer asyl og indvandring 

og grænsesamarbejdet Schengen (Folketingets EU-Oplysning om retsforbeholdet 2015). Selvom 

Danmark derfor står uden for EU’s fælles lovgivning om asyl og indvandring, deltager man i Dublin-

systemet gennem en parallelaftale (Folketinget 2015b: 3). 

Det fremgår af interviewbesvarelserne fra Amnesty International, FN-forbundet og IMR, at der ikke 

er tale om en direkte afvigelse af Flygtningekonventionens bestemmelser på baggrund af 

stramningerne vedtaget i 2016 i og med, at Flygtningekonventionen, som førnævnt, ikke forpligtiger 

medlemsstaterne til at give familiesammenføring til flygtninge. I forbindelse med dette udtrykker 

Claus Juul fra Amnesty International (Bilag 2) og Nicolas Feit Tan fra IMR (Bilag 3), at der snarere 

er tale om en overtrædelse af art. 8 i EMRK. Jørgen Estrup fra FN-forbundet udtrykker dog i denne 

sammenhæng, at han ikke er i tvivl om, at man også er gået længere, end hvad 

Flygtningekonventionen tillader med henvisning til Ban Ki-Moons skriftlige advarsel direkte til Lars 

Løkke Rasmussen, som hidtil var et uhørt skridt (Bilag 4). Med henvisning til nedsættelsen af de 

sociale ydelser til flygtninge, påpeger Ole Olsen fra FN-forbundet (Bilag 5), at det i høj grad kan 

diskuteres, hvorvidt Danmark lever op til princippet om at behandle anerkendte flygtninge på lige fod 

med egne borgere, selvom Danmark overholder forpligtigelsen til at lade flygtninge søge asyl. Olsen 

udtrykker endvidere, at udsættelsen af familiesammenføringen, hvilket han vurderer som det mest 

kritiske punkt i stramningerne, ikke lever op til Flygtningekonventionens princip om at værne om 

familiens enhed. 

Som det fremgik af fjerde kapitels analyse af hastebehandling af asylstramninger i forbindelse med 

flygtningestrømmen i 2015, udtalte UNHCR også sin bekymring vedrørende stramningerne i 

udlændingeloven og betegnede familiesammenføring som en grundlæggende menneskeret, der bør 
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respekteres, selvom Flygtningekonventionen ikke forpligtiger medlemslandene til at give 

familiesammenføring (UNHCR 2016: 4).  UNHCR’s udtalelse sammenholdt med 

interviewpersonernes udtalelser giver således grundlag for at konstatere, at der ikke er tale om en 

decideret juridisk afvigelse fra Flygtningekonventionens bestemmelser, men snarere en moralsk 

afvigelse der igen skyldes, at egeninteressen er større end fællesinteressen. Som det indledningsvist 

blev nævnt i specialet, udløste UNHCR’s kritik af den danske håndtering af flygtningetilstrømningen 

en politisk debat om Flygtningekonventionens aktualitet og legitimitet. Følgende afsnit vil kigge 

nærmere på baggrunden for denne debat, samt hvilke politiske argumenter der har været 

fremtrædende hos de partier, der har en kritisk holdning til konventionen. 

 

5.2 Debatten omkring Flygtningekonventionens aktualitet og legitimitet i dansk politik 

Den politiske debat omkring Flygtningekonventionen fra 1951 handler grundlæggende om, hvorvidt 

konventionen stadig er brugbar i forhold til nutidens flygtningeproblematik, der finder sted i en ny 

og anderledes verdensorden. De fremtrædende meninger omkring konventionen har været; at der er 

behov for en modernisering af den, at man skal træde ud af konventionen, suspendere den i en periode, 

eller at der ikke er behov for en kritisk gennemgang af den. Dansk Folkeparti står bag den mest 

kritiske tilgang til konventionen. Ifølge Marie Krarup fra Dansk Folkeparti er tilstrømningen af 

flygtninge den vigtigste politiske udfordring at håndtere, fordi den er en kulturel trussel mod det 

danske samfund, som hun udtrykker som følgende:  

Der er nogen, der hævder, at flygtningekonventionen og overholdelsen af den er det bedste forsvar for 

vestlige værdier. Jeg er dybt uenig. Faktisk er konventionen det modsatte – en form for 

selvmordsaftale, hvor vi afkræves at tage imod mennesker, der ikke vil ændre deres kultur til vores 

vestlige, men fastholder værdier, der er stik imod de vestlige friheds-værdier. Det bedste forsvar for 

vestlige værdier er at lade være med at tage imod migranter/asylansøgere, der kommer fra lande, der 

IKKE er prægede af vestlige værdier, det vil bl.a. sige muslimske lande. Og hvis 

flygtningekonventionen forhindrer os i det, så kan vi ikke bruge den til noget. (Krarup 2016). 

Regeringspartierne Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Venstre var også enige om, at 

den enorme flygtningestrøm udfordrer FN’s Flygtningekonvention og derfor bør moderniseres 

(Information 2016). Denne holdning har dog vist sig at være ændret, da integrationsminister Inger 
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Støjberg i et svar til Folketinget i 2016 udtrykte følgende: ”Det er (..) regeringens holdning, at der i 

forhold til Flygtningekonventionen ikke er tale om, at fortolkningen er kommet ud af trit med de 

oprindelige intentioner.  Venstre ser derfor ikke et grundlag for at arbejde videre med et kritisk 

eftersyn af Flygtningekonventionen.” (Folketinget 2016a: 6). Liberal Alliance og Det Konservative 

Folkeparti har kritiseret denne udtalelse, som af Dansk Folkeparti blev betegnet som et udtryk for 

regeringens slingrekurs (Information 2016). Der er således i den blå blok en generel enighed om, at 

der er brug for et kritisk eftersyn af Flygtningekonventionen. Ifølge Jørgen Estrup taler de kritiske 

partier med to stemmer, en i udlandet og en i den nationale politiske debat (Bilag 4). Dette begrunder 

han med, at de tre MF’er fra Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti som 

var med i den danske delegation til generalforsamlingen, hverken modsatte sig eller satte 

spørgsmålstegn ved regeringens tiltrædelse af New York-erklæringen (Bilag 4). 

Estrup mener, at Danmark har bibeholdt den humanitære tilgang til flygtningeproblematikken, men 

at udfordringerne er vokset siden 80’erne på baggrund af en række faktorer såsom en utilstrækkelig 

indsats og manglende succes med integration i 90’erne, globaliseringen, den økonomiske krise samt 

den stigende spænding i forhold til muslimske miljøer, som er blevet yderligere forstærket med den 

globale terrortrussel, der har skabt en fremmedfrygt (Ibid.). I forbindelse med en modernisering af 

Flygtningekonventionen udtrykker Ole Olsen, som også er fra FN-forbundet, at han ikke mener, at 

flygtningekonventionen er utidssvarende, hvor han ligesom Estrup henviser til New York-

erklæringen fra 2016, som bekræftede, at grundlaget for flygtningearbejdet er 

Flygtningekonventionen (Bilag 5). Endvidere udtrykker han følgende: 

Jeg kan være enig med de tre partier [de partier, der forholder sig kritisk til Flygtningekonventionen] 

i at det danske samfund er presset af mange forandringer med ny teknologi og anden globalisering, 

herunder også at mennesker "flytter sig" mere end før. Flygtninge og indvandrere udgør det mest 

synlige pres - men ikke nødvendigvis det største. Imidlertid er flygtninge og indvandrere det mest 

synlige tegn på forandring, hvorfor det blive italesat politisk. Der er også en frygt for, hvad islam 

bringer med sig af holdninger og værdigrundlag. Organisationer som ISIL og Al Queda hævder jo at 

handle på islams grundlag. (Bilag 5). 

Både Estrup og Olsen udsagn korresponderer med de faktorer, som dette speciale har fremhævet i 

fjerde kapitel i forsøget på at klarlægge baggrunden for udviklingen i udlændingepolitikken. Dog 

mener de begge ikke, at der er tale om en ændret holdning til flygtninge som begreb, som Estrup 

udtaler således: ”Jeg tror ikke, at der er tale om en ændret holdning til flygtninge som begreb - og 
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derfor ikke en ændring i forståelsen af en dansk humanitær forpligtelse” (Bilag 4). Specialet er enig 

i, at Danmark udviser en bevidsthed omkring en humanitær forpligtigelse trods stramningerne i 

udlændingeloven blandt andet på baggrund af underskrivelsen af New York-erklæringen i 2016, men 

må dog stille sig kritisk over for Estrups og Olsens udtalelse om, at der ikke er tale om en ændret 

holdning til flygtninge som begreb, da dette menes afkræftet i specialets fjerde kapitel.  

Hans-Otto Sano fra IMR (Bilag 3) udtrykker, at regeringen har forladt planerne om en modernisering 

af Flygtningekonventionen blandt andet efter råd fra IMR og mener, at en modernisering af 

konventionen er svær at gennemføre, da man skal have mange stater til at blive enige om reformer, 

hvilket er et stort og mangeårigt projekt. Sano påpeger endvidere, at der siden 1980’erne har været 

dominerende politiske røster, der har forholdt sig kritisk til Flygtningekonventionen og ændrede skøn 

om visse lande som for eksempel Somalia, som blev vurderet som ikke farlig at retursende flygtninge 

til, men at dette ikke har ført til en grundlæggende afvigelse fra konventions bestemmelser (Bilag 3). 

Flygtningenævnet tildeler stadig asyl efter flygtningekonventionen, og man følger ligeledes 

princippet om non-refoulement. De ændrede skøn om visse lande viser dog også, at den danske 

fortolkning af Flygtningekonventionen til tider er anderledes end UNHCR’s fortolkning af 

konventionen. Eksempelvis blev de irakiske asylansøgere afvist (Dansk Flygtningehjælp 2007: 1, 

Justitsministeriet 2013: 9) trods UNHCR’s klare udmelding om, at disse asylansøgere skal overvejes 

at blive betragtet som flygtninge efter Flygtningekonventionen (UNHCR 2009), og at der bør gives 

disse asylansøgere en eller anden form for beskyttelse, hvor der ikke er noget grundlag for at give 

asyl efter Flygtningekonventionen (Folketinget 2007).  

Daværende regering negligerede ligeledes Amnesty Internationals og FN-forbundets fælles appel om 

at genoverveje udsendelsen af de irakiske asylansøgere og give dem humanitær opholdstilladelse med 

henvisning til udlændingelovens §9b-c, der giver mulighed for at praktisere en human 

flygtningepolitik i særlige tilfælde, der ligger uden for de i flygtningekonventionen beskrevne tilfælde 

(Udlændingeloven).  Trods de internationale normer for behandlingen af flygtninge findes der således 

stadig et betydeligt råderum for nationale beslutninger på flygtningeområdet, og dette råderum 

udnyttes i høj grad i den danske politik. Jens Vedsted-Hansen mener, at det må erkendes, at 

Flygtningekonventionen har en afgørende svaghed ved, at ”den i vidt omfang overlader fortolkningen 

af den til dels ubestemte flygtningedefinition i artikel 1 til staternes praksis, uden nogen systematisk 

overvågning – endsige effektiv kontrol – fra internationalt hold (…)” (Vedsted-Hansen: 593-594).  
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Flygtningekonventionens begrebsliggørelse af flygtning sammenholdt med den danske 

begrebsliggørelse af flygtninge, der er blevet kortlagt i foregående kapitel med en analyse af den 

politiske diskurs og de politiske tiltag på flygtningeområdet, er således blevet nuanceret med en 

analyse af Danmarks engagement i det internationale samarbejde på flygtningeområdet med det 

formål, at kortlægge baggrunden for konflikten mellem international og national ret på 

flygtningeområdet. Det er således kommet frem, at Danmarks engagement i det internationale 

samarbejde på området indeholder en vis symbolsk dimension. Baggrunden for konflikten mellem 

international og national ret på flygtningeområdet kan dermed siges at være baseret på, at den danske 

begrebsliggørelse af flygtninge grundlæggende distancerer sig fra Flygtningekonventionen 

begrebsliggørelse af flygtninge ved, at det ikke længere er de risici, der er i flygtningens tilværelse, 

der er i fokus, men snarere de risici, som nationen står overfor i forbindelse med flygtningestrømmen 

med hensyn til nationale værdier, sammenhængskraften, sikkerheden og det økonomiske pres på 

velfærdsstaten. Sagt med andre ord skyldes konflikten et paradigmeskifte i dansk politik på 

flygtningeområdet, hvor egeninteresserne udfordrer Danmarks internationale forpligtigelser i forhold 

til Flygtningekonventionen. 
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Kapitel 6: Konklusion 

 

Det overordnede formål med specialet har været at undersøge konflikten mellem national og 

international ret på flygtningeområdet, herunder hvorfor, hvordan og hvornår meningsdannelsen om 

og begrebsliggørelsen af ’flygtninge’ ændrede sig, og hvilken indflydelse disse begrebsliggørelser 

har på lovgivningen inden for asylområdet. 

På baggrund af mit argument om, at forskellige meningsdannelser om begrebet ’flygtning’ er 

grundlæggende for konflikten mellem national og international ret på flygtningeområdet og for 

debatten om Flygtningekonventionens aktualitet, legitimitet og juridiske binding, har specialet 

gennem en kvalitativ undersøgelse af udviklingen i den danske udlændingelov mellem 1983-2016, 

herunder de politiske diskurser, ført til en konklusion af, at flygtninge begrebsliggøres som individer 

med et beskyttelsesbehov, der samtidig udgør en potentiel trussel mod den danske sammenhængskraft 

og sikkerhed. Der er således sket et paradigmeskifte i dansk politik på udlændingeområdet, hvilket 

betyder, at det ikke længere er de risici, der er i flygtningens tilværelse, som er i fokus, men snarere 

de risici, som nationen står overfor i forbindelse med flygtningestrømmen med hensyn til nationale 

værdier, sikkerhed og det økonomiske pres på velfærdsstaten. Dette betyder samtidigt, at den danske 

begrebsliggørelse af flygtninge distancerer sig fra Flygtningekonventionens begrebsliggørelse af 

flygtninge i og med, at konventionens definition af en flygtning tydeligt retter fokus på de risici, der 

er i flygtningens tilværelse.  

Det politiske paradigmeskifte på flygtningeområdet begrundes med, at debatten og diskursen 

vedrørende flygtninge har ændret sig i takt med, at omfanget af indvandringen til Danmark har ændret 

sig. Der er således blevet sat bestemte politiske temaer på dagsordenen i takt med ændringen i 

omfanget af antallet af asylsøgende flygtninge. Begivenheder uden for Danmark har ligeledes haft en 

betydelig effekt på, hvilke politiske dagsordener der er blevet aktuelle. Kriser som terror med en 

global rækkevidde har skærpet den nationalpolitiske bevidsthed med hensyn til truslen, flygtninge 

udgør for det danske samfund. Udover truslen, flygtninge udgør for de danske værdier og det 

økonomiske pres på velfærdsstaten, er der opstået en risiko for, at potentielle terrorister kan finde vej 

ind i samfundet under dække af at være flygtning, hvilket i høj grad hænger sammen med, at terroren 

for alvor har ramt Europa og Danmark i 2015. 
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Terrorangrebet i USA i 2001 var et omdrejningspunkt for dansk udlændingepolitik, hvor 

terrorbegrebet fik sin plads i den politiske diskurs på udlændingeområdet. Især i perioden efter valget 

i 2001 blev flygtningeproblematikken koblet sammen med sikkerhedspolitik, hvilket har medført en 

betydelig forringelse af flygtninges rettigheder i Danmark. Denne udvikling kulminerede efter det 

historisk store antal af flygtninge, der kom til Danmark i 2015, som førte til en mere konsekvent 

diskurs på flygtningeområdet og stramninger i udlændingeloven i et langt større omfang. Det var også 

her, UNHCR og menneskerettighedsorganisationerne IMR, Amnesty International og FN-forbundet 

for alvor kom frem med deres anbefalinger til og kritik af den danske håndtering af 

flygtningeproblematikken, og situationen har gjort de mange flygtninge til gidsler i konflikten mellem 

den nationale og internationale konflikt på flygtningeområdet. Den danske håndtering af 

flygtningeproblematikken demonstrerer, at flygtningefænomenet er meget komplekst og vanskelig at 

skabe et internationalt samarbejde omkring. Danmark er på den ene side en nation, der har haft en 

aktiv international rolle på menneskerettighedsområdet lige fra formuleringen af 

Flygtningekonventionen og agerer stadig som en aktiv international aktør på området, der dog bærer 

præg at være et mere symbolsk engagement, de seneste stramninger i udlændingeloven trods 

international kritik, taget i betragtning. På den anden side er Danmark et godt eksempel på, hvordan 

globaliseringen, hvis største konsekvens må siges at være nedbrydningen af nationale grænser, har 

transformeret udlændingeloven til et værn mod et stigende antal at flygtninge for at beskytte nationale 

værdier og normer samt for at værne om den nationale sikkerhed.  

Specialet argumenterer således også for, at den skærpede udlændingepolitik er en følgevirkning af 

globaliseringstendensen der har medført store forandringer i verden, hvor globale kriser som terror er 

blevet til globale risici. Mens verden rykker tættere sammen med globaliseringen, der har øget 

menneskets mobilitet i verden drastisk, modarbejder Danmark denne udvikling ved at bruge 

udlændingeloven som et værn mod flygtninge. Der er ligeledes en bevidsthed omkring det faktum, at 

udlændingepolitikken er et politisk område, der medfører bestandige ændringer i samfundet, i og med 

at befolkningssammensætningen ikke kan spoles tilbage igen som på det skatte- og retspolitiske 

område. Når man sammenholder disse konstateringer i specialet, kan man yderlige konkludere, at 

Danmark er i gang med en renationaliseringsproces i en globaliseret verden, hvilket udfordrer 

Danmarks internationale forpligtigelser på flygtningeområdet og dermed det internationale 

samarbejde på området. 
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