
[UDLÆNDINGEPOLITIK] 

KENDT HISTORIKER ADVARER 
MOD MUSLIMSK INDVANDRING 
Den ansete amerikanske kommentator og historiker Daniel Pipes ser pessismistisk på udviklin
gen i Europa. Det bliver stadig sværere at assimillere muslimer, konstaterer historikeren, som var i 
Danmark under valgkampen, hvor han bl.a. mødtes med DFs formand Morten Messerschmidt 

3> KENNETH KRISTENSEN BERTH 

INDVANDRING Midt i valgkampen lagde den anse
te amerikanske kommentator og historiker, Daniel 
Pipes, vejen omkring Danmark for bl.a. at møde 
Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. 
Daniel Pipes er uddannet fra Harvard University 
og stifter af tænketanken Middle East Forum. Pipes 
lagde vejen omkring Danmark og Sverige for bl.a. 
at observere de store forskelle mellem de to nabo
landes udlændingepolitik. 

"Det fascinerer mig som det gør for så mange 
svenskere og danskere, at iagttage de store forskel
le mellem to ellers på andre måde så ens lande", 
siger Daniel Pipes. 

Opmærksomheden omkring masseindvandringen 
til Europa af muslimer er ellers ikke stor i USA. 

"Få amerikanere følger Europas fortrædeligheder 
med immigration, men de af os, der gør, ser det 
som enormt vigtigt for vores egen fremtid. For ek
sempel har USA ikke noget, der minder om de "mi
grant-taxier'', der sejler over Midd~lhavet, men de 
cubanske myndigheder kunne beslutte at efterligne 
Hviderusland og invitere folk fra Mellemøsten til 
at bruge deres lande som base eller cubanerne 
kunne kræve penge for ikke at sende dem til USA 
med skib som den tyrkiske regering har gjort det," 
fortæller Pipes. 

Daniel Pipes er enig i det udbredte synspunkt, at 
muslimer er bedre integreret i USA end i Europa, 
men det er ikke nødvendigvis en fordel er hans 
overraskende konklusion: 
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"For det første er USA historisk set et samfund af 
immigranter, så det er meget lettere for os at opta
ge fremmede i vores lande. Til forskel var Danmark 
indtil for nylig i sin essens en stor familie, hvilket 
gør det sværere. For det andet er de muslimske 
immigranter, der kommer til USA, betydeligt bedre 
uddannede end dem, der kommer til Europa. Det 
gør det lettere at blive assimileret, men det betyder 
også, at disse muslimer er langt bedre i stand til at 
fremme Islams sag. 

Pipes er ikke optimistisk for så vidt angår frem
tiden for tredje og fjerde generation af muslimer 
i Europa for så vidt angår deres evne til at blive 
assimileret i Europa. 

"Indtil videre er hver generation af muslimske 
immigranter, der er kommer til Europa, blevet 
mere fremmedgjort end den tidligere. Jeg ser ikke 
grund til at antage, at det kommer til at forandre 
sig", forudser Pipes, der i det hele taget er bekym
ret på kontinentets vegne. 

"Hele den rige verden med undtagelse af Israel, 
ser ind i en demografisk tørke. Og Østasien er 
værre stillet end Europa. Omvendt forventes den 
afrikanske befolkning at vokse enormt. Hvis de 
historiske civilisationer i Vesten og Østasien skal 
fastholdes, så er man nødt til at få unge mennesker 
til at skabe familier og få børn og skærpe grænse
kontrollen og se på hvilke immigranter, der vil kun
ne assimilere sig for få dem til at komme og ikke 
andre," slutter Daniel Pipes. ■ 

De strømmer til Europa - og Danmark 
MIGRANTER I løbetaf2022søgte 
i alt 4.435 personer asyl i Danmark, 
en fordobling i forhold til 2021. hvor 
antallet af asylansøgere løb op i 2.099. 

Sidste år fik 53 procent af de asylan
sozPrnP, hvis sager var blevet behand
let, asyl, altså en midlertidig opholds
tilladelse, medens det i 2021 drejede 
sig om 55 procent. 

Men i 2022 fik 1.006 flygtninge auto
matisk og uden ansøgning permanent 

ophold i Danmark, med udsigt til både 
familiesammenføring og statsborger
skab. I 2021 drejede det sig om i alt 
S66 flygtninge. 

Samtidig har Danmark givet automa
tisk opholdstilladelse til over 35.000 
ukrainere. 

Sidste år rejste knap 160.000 indvan
drere over Middelhavet og gennem 
Balkan-ruten til Europa, den højeste 
tilstrømning siden 2017. Gennem ltali-

en, Grækenland og Spanien fortsætter 
migranterne nordpå, hvor især Sverige 
er efte1tragtet. 

Det svenske "Migrationsverket" 
oplyser, at på ti år er over 630.000 
indvandrere blevet gjort til svenske 
statsbo:·gere, de 258.000 af dem alene 
inden for de sidste tre år, og 95.000 
venter stadig på svar. jak 
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