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Udlændinge skal bidrage aktivt til 
det danske samfund. Gør de det, 
får de hurtigere permanent ophold. 
Det vil sige lov til at blive her. Det 
er et vigtigt punkt i den aftale om 
udlændinge, regeringen har lavet 
med Dansk Folkeparti. Fra nu af 
får udlændinge point, hvis de har 
arbejde. Det giver også point at 
lære dansk hurtigt og at vise sin 
interesse for det danske samfund.  
Omvendt må flygtninge ikke uden 
tilladelse tage på ferie i hjemlandet. 
Det skriver nyhedsmedierne. 
 
Det nye system med point er enkelt. 
Scorer udlændinge 100 point, får de 
opholdstilladelse efter kun fire år i 
Danmark mod før fem - syv år. 
 
”Nu giver vi en særlig mulighed for 
indvandrere, der vil gøre en indsats 
for Danmark”, siger minister for 
integration Birthe Rønn Hornbech.  
 
Derfor giver det også point at være  
medlem af en skolebestyrelse. Eller, 

100 point giver 
adgang til Danmark 

hvis man er forboldtræner i en klub. 
Socialdemokraterne roser idéen med 
at give udlændinge point og mulighed 
for en hurtigere opholdstilladelse. 
 
”Den idé kunne sagtens være 
kommet fra os”, siger  Henrik Dam 
Kristensen til Danmarks Radio. 
 
De Radikale, SF og Enhedslisten 
kristiserer den nye aftale. De mener, 
at de svageste udlændingene kan 
risikere at komme i klemme. 
 
”Der er kun fokus på dem, der kan 
selv. Dem, der gerne vil, men ikke 
kan, de får aldrig en chance,” siger  
Marianne Jelved fra de Radikale.  
 
Venstres Karsten Lauritzen siger til 
kritikken, at Danmark overholder alle 
internationale regler om udlændinge. 
Blandt andet kan ofre for tortur få en 
særlig behandling i sager om ophold.    

 
Opgaver: 
 
• Hvordan får udlændinge fra nu 

af hurtigt permanent ophold i 
Danmark? 

• Hvorfor kritiserer flere partier 
den nye aftale om udlændinge? 

• Hvem vil Dansk Folkeparti 
gerne holde ude med den nye 
aftale? 

 

Permanent opholdstiladelse er 
ikke det samme som at blive  
statsborger. For at blive det,  
skal man bo i Danmark i ni år. 

• Reglerne for permanent 
opholdstilladelse ændres 

• Der indføres et system med 
point for at være aktiv 

• Reglerne for udlændinges 
deltagelse i valg ændres 

• Reglerne for sammenføring 
af familier ændres 

• Reglerne for flygtninges 
ferier i hjemlandet ændres  

 
Læs om aftalen om udlændinge på  
www.nyidanmark.dk/nyheder 
 

En del af det rigtig gamle Danmark findes i Ribe.      Foto: Arkivbillede 

”Med aftalen bliver det sværere for 
udlændinge at få opholdstilladelse. 
Hvis de ikke gider Danmark og 
danskerne”. Det siger Peter 
Skaarup fra Dansk Folkeparti. 


