Vi skal passe på Danmark!
Det følgende er en række udvalgte forslag fra Dansk Folkeparti til, hvordan vi i Danmark sætter handling bag de
mange politiker-ord om at bekæmpe radikalisering blandt udlændinge i Danmark.
Emnet er sørgeligt aktualiseret af dels de terroraktioner, der i fjor og i år har ramt bl.a. Frankrig, Danmark og
Belgien, dels den historisk store strøm af migranter, der har søgt til især Nordeuropa og Skandinavien siden
september sidste år. Som om det ikke var nok, satte TV2s dokumentar serie ”Moskeerne bag sløret”, der vistes
over et par uger i februar og marts i år, tankevækkende fokus på fup, svindel, bedrag og ekstrem, islamisk
tankegang i en række danske moskeer.
Danskerne må kunne forvente, at det politiske Danmark tager befolkningens bekymring så seriøst, at de mange
alvorlige ord, der er udtalt af ministre og folketingspolitikere de seneste år, nu følges af handling.
Dansk Folkepartis tilgang baserer sig grundlæggende på, at antallet af udlændinge - og specielt ikke vestlige
udlændinge - i Danmark er altafgørende.
Og vi lægger til grund, at udlændingepolitikken igen skal deles i to: indvandrerpolitik – for udlændinge, der skal
blive her, arbejde og følgelig integreres. Og flygtninge-/asylpolitik for udlændinge, der primært skal hjælpes i
deres nærområder og i det omfang, de skal have hjælp i Danmark, fra dag et skal forberedes på den dag, hvor de
vender hjem til deres hjemlande igen.
Disse forudsætninger er grundlæggende for, at vi kan lykkes med integration og med kampen imod
radikalisering.
Vores politik baserer sig på, at Danmark overholder de aftaler, vi indgår. Det gælder også de konventioner, vi
som nation har tiltrådt. Når det er sagt, så skal det også være klart, at ingen konvention må stå i vejen for, at vi
kan gøre det, Folketinget måtte finde nødvendigt for at løse problemerne.
Derfor skal vi frit og åbent drøfte ideer, modeller og løsninger uden forlods at begrænse os selv i forhold til en
tanke om, at dette eller hint strider imod den ene eller den anden konvention. Først løsninger, derefter et tjek i
forhold til konventionerne. Og vurderes en fornuftig løsning at være på kanten eller i strid med en konvention,
må vi alligevel søge en løsning – hvorfor man så også må være beredt til at tage opgøret med konventionen. Vi
kan og må ikke lade tidligere tiders løsningsmodeller for gamle problemer stå i vejen for nye løsninger på vores
nye problemer.
Dansk Folkeparti,
Marts 2016

26 konkrete forslag fra Dansk Folkeparti
Grænsekontrol og mere politi
1)

Grænsekontrollen skal gøres permanent

2)

Grænsekontrollen skal bruges til at afvise asylansøgere fra utvivlsomt ”sikre lande”

3)

Mere intensiv kontrol ved grænsen af våben og narko

4)

Hadprædikanter skal afvises ved grænsen

5)

Der skal sikres kontrol med, at udlændinge, der er dømt til udvisning af Danmark, ikke rejser ind i landet igen.
Udenlandske kriminelle, der dømmes til udvisning, og alligevel indrejser i Danmark igen, skal afsone hele
reststraffen samt en tillægsstraf.

6)

Den nuværende situation understreger nødvendigheden af, at politiet over en 10-årig periode får tilført 2.000
flere betjente - som vi bl.a krævede ifm politiforhandlingerne i efteråret 2015.

Flygtninge og familiesammenførte i Danmark
7)

Flygtninge og deres familiesammenførte, som kommer til Danmark, hjælpes alene midlertidigt indtil
tilbagevenden til hjemland eller nærområde er mulig.

8)

Der oprettes statslige asylcentre, hvorigennem der hjælpes til at fastholde og erhverve kompetencer til brug
ved efterfølgende tilbagevenden.

9) Flygtninge og migranters særrettigheder i forhold til boliger og nu efter trepartsaftalen også jobs
afskaffes/gennemføres ikke
10) Det gøres til ufravigeligt krav for familiesammenføring, at ansøgeren ikke bor i et ghetto-område

Bekæmpelse af radikalisering/yderligere stramninger af udlændingepolitikken
11) Lukning af foreningen Grimhøj-moskeen
12) Stop for byggeri af stormoskeer

13) Forbud mod Hizb ut-Tahrir
14) Sanering af integrationskontrakten med henblik på at modvirke radikalisering
15) Stresse radikaliserede grupperinger. A la ”Al Capone-modellen”
16) Hvis man agerer som hadprædikant, skal man kunne miste sin opholdstilladelse i Danmark – herunder kunne få
frataget sit danske statsborgerskab
17) Der skal i forbindelse med PET oprettes en screeningsenhed med det formål at undgå, at radikaliserede
personer tildeles statsborgerskab
18) Det skal undersøges, om loyalitetserklæringen kan gøres bedre. Det skal tjekkes, om der er krydskørt
radikaliserede personer i forhold til, hvem der har fået statsborgerskab i den tid, loyalitetserklæringen har været
gældende
19) Det skal undersøges, om der kan laves en følgelov til grundlovens §67, hvor det defineres hvad der ”strider mod
sædeligheden eller den offentlige orden”. Det skal sikres, at trossamfund, der ”strider mod sædeligheden eller
den offentlige orden”, skal have frataget deres privilegier såsom vielsesbemyndigelse og skattefradrag. Imamer
eller andre der overtræder følgeloven bør også kunne straffes
20) Genvurdere muligheden for at frihedsberøve personer på tålt ophold
21) Personer, der vurderes til at være radikaliserede, skal ikke kunne prøveløslades fra fængslet
22) Hårdere straffe – herunder minimumsstraffe – til personer, der angriber politiet og andre myndighedspersoner
23) Stop for behandling af asylansøgning, hvis man begår kriminalitet
24) Det skal være muligt at straffe grupper kollektivt for en forbrydelse, hvis de beviseligt har været involveret i
gerningsøjeblikket. Eksempelvis voldelige demonstranter for at kaste sten

Fokus på unge kriminelle indvandrere
25) Kulegravning af brugen og øget brug af forældrepålæg
26) Sænkning af den kriminelle lavalder til 12 år og oprettelse af et nyt system med ungdomsdomstol for 12-17 årige

