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Et mere trygt Danmark
På en række områder er utrygheden stigende. Det gælder i de større byer, hvor mange er nervøse for at bevæge sig 
rundt på gaderne – især efter mørkets frembrud. Det gælder i Vestjylland, hvor især udrejsecentret Kærshovedgård 
er utryghedsskabende. Og det gælder ikke mindst i relation til de langsigtede konsekvenser af den muslimske 
indvandring, som dag for dag ændrer vores samfund.

Dansk Folkeparti lancerer derfor i dag konkrete forslag inden for disse tre områder for at sikre danskerne en tryggere 
hverdag – både på den korte og den lange bane. 

En tryggere hverdag

1. Det er krænkende for retsbevidstheden, når borgere, der henvender sig til politiet med video og billeder af 
forbrydelser, ikke får den fornødne hjælp til opklaringen. 

Derfor skal retssikkerheden udvides for private borgere samt forretningsdrivende, der har videoovervågning og 
tydelige billeder af kriminelle, der plyndrer dem eller begår vold.

Ved disse forbrydelser skal muligheden – når politiets efterforskning ikke har ført et resultat med sig – udvides for at
offentliggøre billeder, der kan bidrage til en sags efterforskning.

For at bistå hermed oprettes der en særlig Task Force i politiet, som straks kan behandle indsendt video- eller 
billedmateriale og afgøre, om der er tale om en utvetydig forbrydelse, samt at en gerningsmand ville kunne 
identificeres af det indsendte materiale. Hvis materialet opfylder disse krav, vil der kunne gives midlertidig tilladelse 
til at offentliggøre billeder i enten en tidsbegrænset periode, eller til gerningsmanden er identificeret og meldt til 
politiet.

2. Digitale værktøjer, data og intelligent videoteknologi skal spille en større rolle til at sikre borgernes færden i de 
områder, hvor utrygheden er høj. Det gælder eksempelvis ghettoer, togstationer mv., hvor der derfor oprettes Safe 
Spots: videoovervågede, tydeligt afmærkede og belyste områder, hvor borgerne kan færdes i sikkerhed. I forlængelse 
heraf oprettes der ligeledes Safe Paths i form af gangstier, fortov, busstoppesteder mv. i forhold til borgernes færden 
på vej til et Safe Spot. Safe Paths er ligeledes videoovervågede, tydeligt afmærkede og med tryghedsskabende 
belysning. 

Lukning af Kærshovedgård

Kærshovedgård er en skandale. Utrygheden i lokalområdet er enorm. Udvisningsdømte vandrer frit rundt i 
samfundet. 

Og internationale terrororganisationer som Al-Qaeda er langsomt ved at udbygge sine forbindelser til resten af 
Skandinavien gennem Viborg. 

Derfor skal udrejsecentret Kærshovedgård nedlægges og erstattes af en ny bestemmelse i straffeloven, hvor 
udlændinge, der dømmes til udvisning, dømmes til at afsone, indtil de frivilligt udrejser af landet.
Dansk Folkeparti vil ikke acceptere, at udlændinge, der udvises for grov kriminalitet, frit kan bevæge sig rundt i 
samfundet. Eksempelvis er det krænkende for retsbevidstheden, at somalieren, der forsøgte at dræbe Kurt 
Westergaard, fortsat bevæger sig rundt i landet og på åben gade kan møde tegnerens familie.

Han såvel som andre udvisningsdømte udlændinge skal ikke gå frit rundt, men fremover dømmes til afsoning, indtil 
de udrejser af Danmark. Og som tillæg ønsker vi at afsøge yderligere muligheder for fængselspladser i udlandet – a la 
Kosovo – hvor afsoningen kan finde sted, så det belaster det danske fængselssystem mindst muligt.

Danskerne skal kende den muslimske indvandrings langsigtede konsekvenser

Indvandringens konsekvenser er endnu kun meget ringe belyst. Vi ved, at indvandrere fra den mellemøstlige verden 
ifølge Finansministeriet koster skatteyderne godt 30 milliarder om året. Men hvad den langsigtede konsekvens er for 
vores skoler, hospitalsvæsen, arbejdsmarked og velfærdssamfund, ved vi ikke.
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Dansk Folkeparti kræver derfor, at der efter norsk forbillede (Brochmann-rapporten) udarbejdes en grundlæggende 
analyse af, hvordan den muslimske indvandring vil påvirke det danske samfunds fremtid. 
Der er tale om en samfundsudfordring, der vil strække sig over generationer. Ikke alene koster det staten store 
summer i sociale ydelser nu, men i de næste mange år vil den sociale og økonomiske ulighed fortsætte med at 
udfordre samfundets sammenhængskraft.

På linje med den såkaldte Brochmann 2-rapport om indvandring og demografi, som nordmændene fik udarbejdet, 
foreslår Dansk Folkeparti derfor, at en hurtigt-arbejdende ekspertgruppe nedsættes for at kaste lys over, hvad 
indvandringen på den længere bane betyder for Danmark og danskerne.

Analysen skal også indeholde fremskrivninger af muslimers andel af den danske befolkning. For selvom vi omgående 
måtte smække døren i til Danmark for enhver form for indvandring, vil andelen af muslimer vokse betragteligt de 
kommende årtier. Det bliver vi som et historisk kristent samfund naturligvis nødt til at forholde os til.


