En hård besked fra en lille ø Lindholms fremmede ø er den nyeste figur i Danmarks intensiverende
indvandringspolitik.
HS besøgte nærliggende landsbyer, hvor næsten alle modsatte sig ideen. Lindholm Ø ligger i det
sydlige Danmark et par kilometer fra nærmeste strand i centrum af Stegenlahti. Fyrtårets lyse
bygninger er synlige op til stranden. (FOTO: JACOB CRAWFURD) Petja Pelli HS Udgivet: 23.2. 2:00,
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Du kan se øen rampage, der er steget til den verdensberømte Thomas Finkenkotikatu. Det svinder lille
og ensomt midt i Stegenlahti Golf, lige over et par kilometer fra stranden: Lindholm. "Det er ikke
stort, fem eller seks hektar," ved Finke. Han er pensioneret arkitekt. "Men jeg har aldrig været der.
Risiko for infektion. "
Pensionister Thomas Finke bor i landsbyen Kalvehaven, hvor færger forlader Lindholm i baggrunden.
Finke er imod et udlændingscenter designet til øen sammen med andre lokale beboere. (FOTO:
JACOB CRAWFURD) Finkes hjemby Kalvehave med 600 indbyggere i det sydlige Danmark er en
tidligere fiskerby og nærmeste etablissement i Lindholm. Der er en færge til øen. Kun medarbejderne
i University Veterinary Unit kan afhente bestyrelsen. De laver eksperimenter på gårdens husdyrvirus
på øen. "Svines sygdom og dens art", siger Finke.
Øen blev valgt i årtier siden. Det blev passende isoleret. Derfor fik den danske folkepartis
højrefløjpige idéen: at begynde at investere i de uønskede udlændinge på øen. Højre regeringspartier
forlod oiti, og socialdemokraterne modsatte sig ikke kraftigt. Det er besluttet at bygge et center med
omkring 70 indvandrere på øen. "Da jeg hørte om radioen, troede jeg, det var en joke," siger Finke.
"Der er ikke engang dræning der." Det er dog sandt. Nyheden om den danske isoleringsø spredte sig
til verdensmedierne. For en sådan ø skal Danmark isolere indvandrere Øen vil have indvandrere, der
har begået en tilstrækkelig alvorlig forbrydelse for at få en udvisningsbeslutning. En del af
udvisningen kan ikke udføres, fordi retten har vurderet, at de står over for en risiko for død eller
tortur derhjemme. For andre er returnering forsinket af andre grunde. De er i en slags lem i midten.
De er blevet fængslet, men de kaldes ofte "udenlandske kriminelle" i medierne. Officielt er øen ikke
et tilbageholdelsescenter. Indvandrerminister Inger Støjberg, der repræsenterer den centrale
juridiske parti i Rusland, har dog sagt, at færgeforbindelser vil være "så lidt som muligt". Fink mener
at umenneskelighed går for langt. "Frygtelig for at være dansk, faktisk", siger han. Hun smadrer
instant kaffe i sit køkken og ser på havet.
Martin Henriksen, medlem af Folkepartiet, sagde, at han håbede, at indbyggerne ville forblive på øen
indtil hans død. Virusforskningscentret fortsætter denne information på Lindholm Island indtil
sommerens begyndelse. Derefter begynder desinfektion og renovering af lokaler til nye beboere
(BILLEDE: JACOB CRAWFURD) Nærhed Indbyggere i Lindholm centrum er næsten alle imod. Finke har
ikke mødt nogen af sine tilhængere. Heller ikke kan HS finde det, når man interviewer folk i
landsbyerne Kalvehaven og Steg. Årsagerne varierer: Nogle understreger, at ingen, der har lidt en
straf, skal behandles så grusomme. Der er ikke planlagt aktiviteter på øen. Den mest almindelige
kritik er praktisk. "Det koster mange penge og løser ikke noget," opsummerer Finke. Martin
Hansen, 17, arbejder i Kalvehavens eneste butik, hvor de nye udlændinge sandsynligvis vil shoppe.
Han er ikke bange for ham, men han er imod centrumet. "Det er bare spild af penge." (BILLEDE:
JACOB CRAWFURD) Mikael Smeds, socialdemokratiske borgmester, deler det samme synspunkt.
Centrets omkostninger anslås til næsten hundrede millioner euro. Desinfektion er et godt stykke
arbejde. "At bygge på øen er altid dyrt. Og jeg bør tænke over, hvad problemet er, før vi foreslår
løsninger. " I dag fortæller Smeds om det center, som Kærshovedgård bruger. Også dette er isoleret.
"Det er midt i Jylland og midt i skoven. De går mange kilometer derfra til nærmeste landsby. Og det
lokale politi har ikke rapporteret en stigning i kriminalitetsraterne. " Regeringen begrunder øens
beslutning om sikkerhed og indvandring. "Kendskab til deres opholdssted sikrer effektiv
tilbagevenden til deres hjemland, så snart tvungen tilbagesendelse bliver mulig," siger regeringen.
Udlændingsminister Støjberg og Mattias Tesfaye, socialdemokraternes hårde leder for indvandring,
nægtede at acceptere HS's interviewanmodninger. THOMAS FINKE ser på sit ur. Tiden er kommet. Vi
går til Kalvehaven Marina. Gråt hår falder i bidende vind. Færgen første vises som en hvid prik, så
større. "Dette er det andet, større. Det mindre navn er Virus, siger Finke. Færgen med personale

ved Virus Research Center landede ved Kalvehaven-mole. De samme færger ville sandsynligvis blive
brugt til at transportere indbyggerne i det nye indvandrercenter. (FOTO: JACOB CRAWFURD) Rejsen
tager ti minutter. På disse færger kan Lindholms beboere besøge Kalvehaven, hvor de kan shoppe for
at vende tilbage til deres ø for natten. Der er en butik. Aftalen ledsages af en tredje bekymring,
hvorfor centret er imod her. Det fortælles af Zescha Skov, som står foran en babyvogn med en
babyvogn. Hun ser på sin mor, Pia Skov, der maler strandmuren. "Der er kun to unge piger på arbejde
om aftenen. Og så bliver færgen 70 mænd til shopping, "siger Zescha Skov
Pia Skov og hans datter Zizscha Skov frygter, at øen ville gøre landsbyens ulkomaalaiskeskus usikker
og jage turisterne. (FOTO: JACOB CRAWFURD) Han selv siger, at han er bange. "De er kriminelle,"
slutter Pia Skov. "Og hvad vil der ske, når de ikke har noget at gøre med det." "SALAM METHOD",
siger Michala Bendixen. Han er formand for flygtninge velkommen, en flygtninge organisation i
danmark. Ifølge Bendixen er den danske immigrationspolitik blevet mere alvorlig og alvorlig i hele det
21. århundredes tynde skive. "Lav små ændringer, men mange i træk. Hver af dem indflydelse på
offentlighedens øjne, kun en lille säädöltä, og ingen indse, hvor alvorlig det samlede beløb kommer
fra. " Mesterens mester er det højrefløjende, populære danske folkeparti. Det har udnyttet sin
sprogposition fra oppositionen. Minoritetsregeringer har modtaget støtte fra populister, så længe de
har migreret til indvandring. Samtidig glider grænserne for sproget. I Danmark fortælles indvandrere
konstant om ting, der ville skabe oprør i Sverige eller Finland. Ellers opfordrer regeringen sit program
til at løse problemerne med indvandrer diaspora uden behov for "ghetto".
Statsminister Lars Løkke Rasmussen (i midten), der repræsenterer det danske middelklasse Venstre
parti, besøgte regeringens getto i marts 2018 i Korsør Kommune. Dette indvandrerejede lejehus var
en af mange, der modtog en nedrivning af regeringens ghetto-program. (FOTO: JACOB CRAWFURD)
Desuden er segregerende etniske grupper almindeligt anvendt. Socialdemokraterne har for nylig
foreslået kvoter for "ikke-vestlige" indvandrere. I Dansk Immigration Report 2018 vises dette ord,
ikke-vestlig, 739 gange. "Det er blevet et nyt dårligt ord, som alle bruger. At være en ikke-vestlig, er
stadig som at være en barbarisk person fra et ikke-civiliseret land, siger Bendixen. Virusen scouter ud
af bordet. De kan sove natten hjemme. "Jeg tror, at hele projektet er en symbolsk politik," siger
Thomas Finke. Ordet i Danmark refererer til aktiviteter med stor opmærksomhed, men som i sidste
ende ikke har stor betydning. Større handlinger overskygges let af symbolske aktiviteter, som det
faktum, at hele den danske immigrationspolitiske strategi tog et nyt kursus. Dansk Folkeparti har
længe opfordret til en "paradigmeskift". De bør ikke engang forsøge at integrere flygtninge i
samfundet længere. I partiets opfattelse skal kræfterne koncentreres om hurtig tilbagevenden, så
snart oprindelseslandet er forgæves blive sikrere. Nu fik festen sin vilje her også. Den nye
flygtningelov på torsdag godkendte ordet 'integrationsprogram' i hvert afsnit erstattet af ordet
'program for selvhjælp og repatriering'. Støtte til frivilligt hjem hjem tilbydes til dem, der har
erhvervet dansk statsborgerskab. Månedlige lofter kan indstilles til familiesammenføringer.
Derudover ophæves belønningen med den brede integration: Opholdstilladelsen vil ikke blive fornyet,
uanset hvordan Danmark kunne vide, om oprindelseslandet kan returneres. INTEGRATION har
mislykkedes. Denne sætning er blevet gentaget i Danmark i lang tid. Ifølge Bendixen er sætningen
stort set sandt for dem, der kom i 1980'erne og 1990'erne. "De blev ikke tilbudt
integrationsaktiviteter, og de blev lavet til at leve med hinanden." De nye tal fortæller dog en anden
historie. I tre år er beskæftigelsesgraden for flygtninge i Danmark højere end nogensinde, og 22-årige
indvandrerbørn studerer så meget som befolkningen i befolkningen. Kommunalt integrationsarbejde
giver resultater. "Vi vil ikke bare tale om positive ting," siger Bendixen. Derudover er antallet af
asylansøgere i Danmark som Finland faldet i forhold til det store antal deltagere i 2015. Bendixen
mener, at mængder ikke længere bør kaldes ukontrollable. Også indvandrere bor i kommunerne
omkring Lindholm. Ifølge Thomas Fink er de godt tilpassede. "Vi har gode relationer med dem." En
lærer og en kommunal rådgiver, Brit Skovgaard, der bor i Stege-kvarteret i Kalvehaven, siger, at især
børn ikke gø bekymre sig om politikkerne.
Socialdemokratens kommissær Brit Skovgaard går ikke ind for den stadig mere intense
indvandringslinje for partiledelse. (FOTO: JACOB CRAWFURD) "Min søns klasse har en polsk, en
ukrainsk og en masse romerne. De leger alle sammen med hinanden. " Skovgaard er et levende bevis
på, at opdelingen af dansk indvandringspolitik er nu midt i Socialdemokratiet. Han er imod en
strengere linje af partiledelse. Parlamentsvalget afholdes i Danmark før midnat. Statsministeren

afslutter datoen. Venstre er i meningsmålene i et subtilt lederskab. "Jeg tror regeringen vil ændre sig.
Og øplanen er glemt. " Baggrund: Flygtninges værdigenstande til politiet, tolke til løn og "ghettoer"
dobbelt straf Folketinget mødes i Københavns centrum på Christiansborg Slot. I de senere år har
Parlamentet besluttet sig for snesevis af stramninger af indvandringslovgivningen. (FOTO: JACOB
CRAWFURD) DANMARK har lavet snesevis af udvidelser i sin indvandringspolitik i de senere år.
Regeringen har udtalt, at et af målene med foranstaltningerne er at reducere Danmarks
tiltrækningskraft i asylansøgernes øjne. HS introducerer fem af de seneste afpresninger.
1. Ghettos Den danske regering opretholder en liste over "ghettoområder". Et boligområde kan ende
på listen, hvis mere end halvdelen af dens beboere er "ikke-vestlige", og hvis der er andre problemer i
området, såsom høj arbejdsløshed. Ifølge loven, der blev vedtaget om sommeren, kan visse
lovovertrædelser straffes to gange i ghettoområder. For de en-årige i regionerne var det nødvendigt
med en dagpleje. Ghetons bopæl kan ikke ansøge om familiesammenføring. Planen indebærer også at
blande boligområder ved at nedrive lejede huse og bygge ejerboliger.
2. Rystende hænder DANMARK har øget sine statsborgerskabskrav. Citizenship Test kommer med
spørgsmål om kongelige, grønlandske og danske malere. Endelig vedtog Folketinget en lov om, at du
ikke kan blive dansk statsborger, hvis du ikke accepterer at ryste hænderne med ceremonien ved
afslutningen af nationalitetsceremonien. Beslutningen gav anledning til en debat om religionsfrihed.
For eksempel en del af den konservative muslimske og jødiske undgå kontakt med det modsatte køn.
3. Korulaki I januar 2016 vedtog Danmark en lov, der tillod politiet at konfiskere penge og
værdigenstande fra en asylansøger, hvis deres værdi overstiger 10.000 kr. Eller ca. 1.300 EUR. Dette
betød, at deltagerne blev tvunget til at deltage i deres vedligeholdelse. I medierne blev loven
navngivet smykker. Ministeriet instruerede dog ingen vielsesringe ikke blev eksporteret. I tre år er en
bil og 186.000 SEK beslaglagt. Udover de konservative og populisterne stemte de danske
socialdemokrater for loven.
4. Fortolkningsgebyr De sidste indvandrere, der har været i landet i tre år siden sommeren, bliver
nødt til at betale deres tolke til sundhedsydelser. Lægerne påpegede, at beslutningen kompromitterer
behandlingen. Alligevel støttede demarerne loven. Beslutningen blev forfulgt af en vred udtalelse fra
indvandrerminister Inger Støjberg. Ministeren opdaterede TV2s ghetto-rapport, som viste, at ingen af
de 11 interviewede kvinder kender Danmark. "Lær sproget eller betal for din tolk", skrev ministeren.
Senere viste et andet tv-show, at mange af disse kvinder kendte Danmark.
5. Ingen arbejdsløshedsunderstøttelse I henhold til loven, der trådte i kraft i Danmark, kan en
udlænding i Danmark ikke modtage arbejdsløshedsunderstøttelse, medmindre han har boet i
Danmark i syv år. Dette gælder også for kandidater og dem, der har betalt arbejdsløshedsforsikring i
årevis. De modtager heller ikke støtte til levebrød, men halvdelen af "integrationshjælpen". Ifølge en
undersøgelse fra Det Danske Institut for Menneskerettigheder betyder integrationstøtte, at folk
mangler penge til mad, medicin og andre grundlæggende behov.
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