
På Langeland var vi så glade og følte os trygge.
Her på Langeland er vi glade og tilfredse og nyder den dejlige fredelige danske natur. I Lohals er der ca.200 
indbyggere som i særlig grad har medvirket til at danne rammen om et lille trygt lokalsamfund. Byen har
fungeret igennem de sidste 200 år på nordspidsen af Langeland, og har hovedsagelig ernæret sig ved 
skibsfart og fiskeri, men har nu kun turismen som eneste primære indtægts grundlag. Fremtiden har dog 
dystre udsigter på grund af, at Langelands kommune har etableret flere asylcentre og annekser flere steder 
på øen, og de har planer om endnu flere.

Som situationen ser ud nu, er der ca. 750 asylansøgere fordelt på 5 centre over en afstand på 50 km på 
Langeland, som har en befolkning på ca. 13000 indbyggere. Det er en fordeling på 1 asylansøger per 17 
indbygger. 

I kernen af Lohals by, som har ca. 200 indbyggere, er der nu etableret et asylcenter med 80 asylansøgere. 
Det er 1 asylansøger per 2,5 indbygger. De fleste faste beboere i Lohals er ældre mennesker.

Jf. statistikken er hver 3. asylansøger kriminel. Dette kan slet ikke håndteres i Lohals, hvor nærmeste 
politistation og hospital er i Svendborg, 50 km væk. Det tager 3 kvarter for politiet at nå til Lohals, hvis de 
har kapacitet til det. Det er ikke en rimelig situation at sætte Lohals borgerne i.

Et andet aspekt er, at der bliver brugt rigtig mange penge på disse asylansøgere. Hvis man ser på deres 
lommepenge, har de faktisk så mange, at de har flere end hvad en gennemsnitlig ældre langelands borger 
råder over til lommepenge. Dermed er langelandsborgeren og mange andre ”danske” borgere økonomisk 
dårligere stillet end asylansøgerne. Det kan være svært for ældre ”danske” borgere at blive konfronteret 
med dette faktum, når de selv gang på gang bliver mødt med nedskæringer på pleje- og ældreområdet, for 
at staten og kommunen skal spare. Det er trods alt disse, nu ældre mennesker, der igennem et helt liv har 
været med til at opbygge Danmark, og gjort landet rigt med et godt socialt sikkerhedsnet. Dette er nu
forringet markant, hvilket med al sandsynlighed skyldes de enorme udgifter Danmark har til asylansøgere 
og socialt belastede indvandrere som aldrig kommer til at fungere i Danmark. Er det rimeligt, at vore egne 
ældre, som har bygget Danmark op, nu skal bøde økonomisk og socialt for, at denne ukontrollerede 
indvandring koster Danmark og resten af Europa så dyrt.

Nu er vi ikke længere så glade og trygge her på Langeland. Vi er en større gruppe som håber meget 
på at folketinget vil gribe ind over for Langelands kommune, som ikke vil høre på sin befolkning.
Der er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at ingen kommuner på Fyn har asylcentre.
Hvad skal fremtiden være for Langeland; skal de fortsat have mulighed for at ernære sig ved turisme og 
kunne tiltrække nye borgere, eller skal det blive til en ren asyl ø, som turister og danske tilflyttere
fravælger?

På vegne af mange bekymrede borgere i Lohals

Kim Holst

P.s. Denne mail er tilsendt samtlige partier i folketinget.

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13
UUI Alm.del  Bilag 116
Offentligt


