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Uddrag af kronik af professor i Statskundskab ved Aarhus Universitet Per Mouritsen. 
 
”Fornuft og følelser i flygtningedebatten”, Information, 10. oktober 2015. 
 
”Linjerne er trukket skarpt op i flygtningedebatten. … Alle ved, at velfærdsrettigheder er knappe goder, 
også i forhold til den solidaritet, deres produktion og fordeling forudsætter. 
 
Flygtningekrisen kalder på følelser! Men følelserne er ikke overfladiske; de afspejler fornuftige, fælles-
menneskelige intuitioner, moralens salt: Det kunne have været dig. Barnet kunne have været dit. Som 
adjunkt Lasse Nielsen skrev i en kronik i Kristeligt Dagblad den 9. september, svarer situationen i 
Middelhavet til filosoffen Peter Singers tankeeksperiment om det druknende barn, som en forbipasserende 
kan frelse uden store omkostninger. Selv om barnet er dig ukendt, skal du dog redde det. Det er en 
uafviselig intuition. Det er forkasteligt at begrænse asyladgang i en situation, hvor Europa kan modtage 
mange, mange mennesker uden at bryde sammen som samfund. Disse følelser er – rationelle … 
 
Hvad da med den pragmatiske fornuft, der siger, at det ikke nytter at tage så mange, at medborgerskabet 
bryder sammen? Et argument handler om national førstefødselsret. De fremmede udhuler et fællesskab, 
som er vores … 
 
Ifølge et mere sociologisk argument gør flygtningene samfund så heterogene, at tilliden forsvinder, og 
opslutningen om velfærdssamfundet lider skade. Europæisk forskning ser dog ingen generel sammenhæng 
mellem kulturel forskellighed og lav tillid. Indvandring mindsker ikke støtten til velfærdsstaten. Homoge-
nitet giver ikke i sig selv tillid, medmindre delte normer er liberale og tillidsskabende, fx om ligebehand-
ling og lovlydighed. Problemet er ikke forskellighed, endsige en bestemt kulturel fremmedhed, men 
marginalisering … Hvis indvandrere udgør en synlig, adskilt underklasse med ikke-lovlydig adfærd, kan 
der være et lokalt tillidsproblem. Det afhjælpes bedst ved boligsocialt arbejde og ved at undgå, at ind-
vandrere bliver fattige... 
 
Et sidste argument handler om økonomi. Selv om beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere 
steg frem til 2008, er den lavere end danskeres, med deres meget høje erhvervsfrekvens. Minimumløn, 
flexicurity og et specialiseret arbejdsmarked udgør velfærdsstatens akilleshæl: Flest muligt skal arbejde 
og betale skat, fordi alle, der ikke gør det, får ydelser … Men formålet med at modtage flygtninge er ikke 
at tjene penge. At det ikke er gratis, er et ’rationelt’ eller ’realistisk’ argument på samme måde som at 
sige, at vi ikke kan have herberger for hjemløse, fordi det ikke betaler sig …” 
 
 
Foretag en retssociologisk analyse med udgangspunkt i teksten med inddragelse af relevant 
retssociologisk teori og empiri med særlig fokus på: 
 
1) Hvad der hindrer og hvad der fremmer sammenhængskraft i samfundet. 
2) Hvordan man via retlige eller andre virkemidler kan imødegå marginalisering. 
 


