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Rød regering giver slap udlændingepolitik
For rigtig mange danskere er det uhyre vigtigt, at vi fortsætter med at føre en fast og fair
udlændingepolitik.
Det er der mange gode grunde til.
Herunder, at den tidligere massive tilstrømning til Danmark var både dyr for samfundet og gav
enorme problemer med integration af folk med en helt anderledes kulturel baggrund. Desuden
gør det mange danskere utrygge, at utilpassede og ledige unge med anderledes etnisk baggrund er
stærkt overrepræsenterede i statistikkerne for kriminalitet.
Takket være regeringens faste og fair udlændingepolitik er der nu ved at komme bedre styr på
tingene, selvom der fortsat er store udfordringer forude. Herunder med at få kriminelle
udlændinge smidt ud af landet i takt med at de bliver dømt. Samt med at få flere udlændinge fra
sidelinjen ind på arbejdsmarkedet, så de kan komme til at bidrage positivt til det danske samfund
frem for at bevæge sig rundt i parallelsamfund, der er løsrevet fra dansk lov og levevis.
Her vil jeg gerne understrege, at aldrig må kæmme alle over én kam.
Rigtig mange udlændinge er integrationsvillige og optaget af at blive aktive borgere, der bidrager
positivt til det danske samfund. Desuden er det rigtig positivt, når udlændinge kommer
midlertidigt hertil for at arbejde inden for fagområder med mangel på arbejdskraft på
overenskomstmæssig løn.
Socialdemokraterne påstår, at de gerne vil fortsætte en fast og fair udlændingepolitik. Det er
umiddelbart positivt. Problemet er bare, at det gjorde S også op til valget i 2011, hvorefter de med
regeringsmagten i hænde slækkede gevaldigt på udlændingepolitikken i fire år.
Samme problematik truer nu.
I rød blok er Mette Frederiksen og hendes støttepartier nemlig dybt uenige om
udlændingepolitikken. De seneste utvetydige udmeldinger fra Det Radikale Venstre medfører, at
Mette Frederiksen, hvis de skulle vinde regeringsmagten, tvinges til at levere en langt mere
lempelig udlændingepolitik. Med deraf følgende øget antal asylansøgere og langt flere udlændinge
på offentlig forsørgelse.
De penge kan i min optik bruges langt bedre velfærd, herunder sundhed, uddannelse og
ældrepleje.
Siden Venstre overtog nøglerne til Statsministeriet i 2015, har vi styrket den kommunale velfærd
med 2,5 mia. kr. mere til børnehaver, skoler og plejehjem. Det står i skærende kontrast til S, der
skar 3,5 mia. kr. af kommunernes velfærd, sidst de sad i regering. Med en slap udlændingepolitik
kan man forudse, at der kommer besparelser på den borgernære velfærd.
Med Venstre får man en fast og fair udlændingepolitik, hvor der er plads til dem, som kan og vil
bidrage positivt til det danske samfund. Og et rungende NEJ til dem, der kun kommer for at blive
forsørget, lave kriminalitet, eller modarbejde dansk lov og levevis.

Mens vi har haft regeringsmagten, er langt flere udlændinge med ikke-vestlig baggrund blevet
selvforsørgende og der er kommet styr på tilstrømningen.
Det er en rigtig positiv udvikling, som risikerer at blive sat over styr af Mette Frederiksen og de
andre partier i rød blok, som alle vil lempe for tilstrømningen samt hæve de sociale ydelser og
dermed fastholde udlændinge på offentlig forsørgelse. Afslutningsvis vil jeg udtrykke tillid til, at et
klart flertal af danskerne ikke vil spille hasard med vores udlændingepolitik.
Gode ord fra S på udlændigeområdet er ikke nok, når alle Mette Frederiksens støttepartier vil i en
helt anden retning.

Hvor der er vilje, er der vej!
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