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De danske udlændingemyndigheder gennemfører en informationsindsats om de
gennemførte og kommende ændringer i reglerne for ydelser og ophold i Danmark.
Indholdet i kommunikationen er kort, sagligt og nøgternt med de danske udlændingemyndigheder som afsender og fokuseret på forhold, der er gennemført i lovgivningen eller i udlændingesagsbehandlingen.
Målgruppen er især de menneskesmuglere, mellemhandlere, transportører mv.,
der formidler rejserne til potentielle asylansøgere. Hensigten er, at kommunikationsindsatsen skal have en stor spredningseffekt.
Det er ministeriets vurdering, at man kan sikre en hurtig spredning af informationen i udlandet ved også at målrette informationen til asylansøgere, der allerede er
i Danmark og via sociale medier. Derfor vil informationen blive formidlet via ministeriets hjemmeside og offentliggjort på asylcentre i Danmark.
Informationsindsatsen omfatter
1.
2.
3.
4.

Information til asylansøgere i Danmark
Tekst der offentliggøres på ministeriets hjemmeside i flere sprogversioner
Annonce der indrykkes i libanesiske aviser
Information på sociale medier

Placering af annoncer i libanesiske medier er valgt ud fra en vurdering af, hvordan
informationen kan spredes via de sociale medier.
Ændring i ydelsessystem
Der indføres fra 1. september en ny integrationsydelse til udlændinge og danskere, der ikke har boet i Danmark i de seneste syv ud af otte år. Der er undtagelse
for EU-borgere i henhold til EU-retten.
Ydelsen skal gøre det mindre attraktivt at søge asyl i Danmark og sikre, at den
enkelte har et større incitament til at arbejde og blive integreret i det danske samfund.
Der er tale om en reduktion af ydelserne med op til 50 procent.
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Kommende ændringer i udlændingelovgivning
Det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen vil:
-

-

indføre nye og fleksible regler for familiesammenføring – det vil f.eks. betyde, at kravene strammes for de udlændinge, der har ringere forudsætninger for at blive integreret i det danske samfund.
stille nye og skærpede krav til udlændinge, der ønsker permanent ophold
og dansk statsborgerskab.
sikre en håndfast behandling af asylsager, blandt andet med en styrket
kontrol af asylansøgeres identitet.
afskaffe muligheden for, at flygtninge kan opnå permanent ophold uden at
kunne tale dansk og være i arbejde.

