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Forslag til folketingsbeslutning
om fuld dansk selvbestemmelse over grænsekontrollen

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2021 at have sikret en reform af Schengensamarbejdet, så det enkelte
land selv bestemmer, hvornår og hvor længe landet ønsker at kontrollere egne grænser.
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Bemærkninger til forslaget
Begrundelse

Socialdemokratiet offentliggjorde i 2018 sit udlændinge‐
politiske udspil »Retfærdig og realistisk – en udlændingepo‐
litik der samler Danmark«. Udspillet skulle vise, at det var
et nyt Socialdemokrati, der stillede sig et andet sted på den
udlændingepolitiske dagsorden end der, hvor det parti, der
havde tabt det foregående valg, stod.

Men det kræver mere end vinduesstaffage og paroler at
sætte en ny kurs. Det kræver handling – en villighed til at
gå den vej, man prædiker. Her har Socialdemokratiet til stor
skuffelse for forslagsstillerne ikke leveret. De gode intentio‐
ner i udspillet er for langt hovedpartens vedkommende ikke
omsat til handling og konkrete initiativer. Det virker, som
om regeringen har behov for et kærligt skub i den rigtige
retning. Det vil forslagsstillerne gerne være behjælpelige
med.

Socialdemokratiets udlændingeudspil
I »Retfærdig og realistisk – en udlændingepolitik der sam‐

ler Danmark« skriver Socialdemokratiet:
»Så længe der ikke er styr på EU’s ydre grænser og risiko

for terrorangreb, skal Danmark opretholde grænsekontrol‐
len.

Som Schengen-reglerne er i dag kan vi kun opretholde
den danske grænsekontrol, hvis en række ydre omstændig‐
heder tillader det. F.eks. om der er risiko for fortsatte terro‐
rangreb i Europa. Og det er EU, der afgør, om det er tilladt
for f.eks. Danmark at have grænsekontrol.

Socialdemokratiet vil arbejde for en reform af Schengen-
samarbejdet. Så udgangspunktet bliver, at det er de enkelte
lande, der selv kan bestemme, hvornår og hvor længe, man
ønsker at kontrollere sine egne grænser.

I den nuværende situation er der ikke udsigt til, at Dan‐
mark bør ophæve sin grænsekontrol. Når der fortsat ikke
er styr på EU’s ydre grænser er dansk grænsekontrol en
metode til at sikre, at vi ved hvem der kommer ind i Dan‐
mark. Det er fundamentalt for at kunne sikre danskernes
tryghed.

Det har endvidere vist sig, at det er muligt at have
en grænsekontrol, der ikke generer almindelige mennesker
unødigt. Men som samtidig er med til at stoppe folk, der
ikke har et lovligt ærinde i Danmark fra at rejse ind. Politiet
afviste knap 3.000 personer på den dansk-tyske grænse i
2016.«

(»Retfærdig og realistisk – en udlændingepolitik der sam‐
ler Danmark«, 2018, afsnit 5, side 16).

Regeringen leverer ikke
Det har taget Socialdemokratiet lang tid at erkende, at

åbne grænser er en trussel mod Danmark, og at Danmark
har deponeret sin selvbestemmelse i Bruxelles ved at fralæg‐
ge sig muligheden for selv at bestemme over de danske
grænser. Socialdemokratiets udspil er derfor et vigtigt erken‐
delsesskridt på vejen mod at sikre en effektiv og vedvaren‐
de grænsekontrol. Forslagsstillerne mener, at det er ethvert
lands ret og pligt at holde styr på, hvem der vil ind i landet,
og hvorfor. Derfor er det dybt problematisk, at det i dag
er EU, der afgør, om det er tilladt for Danmark at have
grænsekontrol. Forslagsstillerne mener, at regeringen skal
realisere sit udlændingepolitiske udspil for at skabe et mere
trygt Danmark. Derfor skal regeringen forpligte sig til at
gennemføre en reform af Schengensamarbejdet, så Danmark
selv kan bestemme, hvornår og hvor længe Danmark ønsker
grænsekontrol.
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Skriftlig fremsættelse

Morten Messerschmidt (DF):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved
at fremsætte: Forslag til folketingsbeslutning om fuld dansk

selvbestemmelse over grænsekontrollen.
(Beslutningsforslag nr. B 184)

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager
forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.
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