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I årevis har vi set politikere forsøge 
sig med en række forskellige 
tiltag, der skulle begrænse 

masseindvandringen, alligevel 
stiger andelen af migranter og 

efterkommere støt i Danmark. Vi 
mener, at det kræver en anden 

tilgang, hvis migrationsstrømmen 
skal vendes. For at politikere og 

borgere i Danmark kan se, hvordan 
sådan en tilgang konkret kan se ud, 
præsenterer Generation Identitær 
nu ” 30 tiltag for remigration og 
til fremme af dansk identitet”. Vi 
håber med dette, at kunne give 
en anden vision for, hvordan en 

udlændingepolitik kan se ud, end 
hvad vi hidtil har set, og at vores 
tilgang med tiden kan inspirere 

politikere til at gribe problemerne 
med masseindvandring an på en 

anden måde. 

REMIGRATION
- det er muligt!
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Hvorfor gør vi det?

Generation Identitær er en metapolitisk 
bevægelse – ikke et politisk parti. Vi er 
mere optaget af at bevæge samfundet 
i den retning vi ønsker, end af konkrete 
politiske tiltag. Det mener vi generelt, 
er de politiske partiers opgave. Når vi 
alligevel præsenterer bud på konkret 
politik, er det fordi vi ofte oplever, at 
begrebet ”remigration” kan være svært 
at forstå for mange. Vi har i så mange 
år været underlagt diktatet om, at vi er 
magtesløse, og at der ikke er noget at 
gøre. At det for mange er blevet umuligt 
at forestille sig andet end det bestående 
– dvs. at befolkningsudkiftningen er 
uafvendelig. Derfor præsenterer vi her en 
række bud på, hvordan konkrete tiltag, 
der tilsammen udgør en remigrations-
indsats, kunne se ud. Forslagene er 
ment som inspiration for politikere og for 
de borgere, der måtte have svært ved 
at forstå, hvad det er vi lægger i ordet 
remigration, eller som ikke længere har 
evnen til at forestille sig, at vi kan gå en 
anden vej, end den vi hidtil har fulgt.

Forslagene skal således ikke ses som en 
endelig liste. Der er sikkert mange andre 
gode remigrations-forslag man kan finde 
på. Det vigtige at forstå er, at en indsats 
for remigration nødvendigvis må være 
omfattende, hvis den skal have effekt. Vi 
mener, at hvis man gennemførte disse 

30 forslag, så ville det have en langt 
større effekt end de 114 stramninger, 
som den tidligere regering gennemførte. 
Mængden af tiltag, er ikke det, der gør 
en forskel, men det er derimod kvaliteten 
af dem, der betyder noget. 

Hvad er remigration?

Remigration er et begreb, der 
dækker en større sammenhængende 
indsats, der har til formål at vende 
migrationsstrømmen, således at andelen 
af ikke-vestlige og efterkommere 
i Danmark, for første gang siden 
masseindvandringens begyndelse falder 
i stedet for at stige. 

Remigration er en helhedsindsats, 
der består af  en række elementer. Det 
kan fx være hjemsendelse af illegale 
og kriminelle migranter, begrænsning 
af adgang for nye migranter, 
sværere adgang til statsborgerskab, 
begrænsning af islamisters udfoldelse, 
kampagner og økonomiske incitamenter, 
der skal få herboende migranter til at 
rejse frivilligt hjem. Remigration foregår 
således på retsstatens grund. Der skal 
ikke laves en ny grundlov, og vi behøver 
ikke at gå på kompromis med vores 
retssikkerhed – det eneste det kræver, er 
mod og politisk vilje. 
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Det er vigtigt at gøre opmærksom 
på, at det ikke er det enkelte tiltag 
isoleret set, der gør forskellen, men den 
sammenhængende indsats på flere 
forskellige områder, som er det, der gør 
remigration til noget særligt. Remigration 
er på den måde lige så meget en 
ændring i mentaliteten hos danskerne, 
som så kan udmøntes i en ny tilgang til 
udlændingepolitik, eller et nyt paradigme 
om man vil. 

Overordnet set falder de forskellige 
tiltag i en række forskellige kategorier: 
tiltag der skal begrænse yderligere 
indvandring, tiltag der skal føre til øget 
hjemrejse blandt migranter, og tiltag der 
skal fremme dansk identitet og kultur. 

Hvad har fremme af dansk 
identitet med sagen at 
gøre?

I Generation Identitær tror vi ikke på, at 
alle problemer ville forsvinde, hvis vi fik 
sat en stopper for masseindvandringen i 
Europa. Det, at vi har tilladt voldsomme 
demografiske forandringer i Danmark 
og Europa, har at gøre med en brist hos 
os selv. Vi har i høj grad givet køb på 
vores egen identitet, og det har resulteret 
i en manglende vilje til at stå fast på 
vores eget. I en globaliseret verden er det 
særligt vigtigt, at man ved hvem man 

er, for ved man ikke det, har man intet 
værn når andre med en særdeles stærk 
identitet træder ind over ens dørtærskel. 
Identitet er noget der skal vedligeholdes 
igennem traditioner, historie og kultur. 
Det gør vi ikke i dag, hvor vi i vores 
skoler lærer mere om livet for fattige 
børn i den tredje verden, end vi lærer om 
vores egen historie, og vores identitet i 
højere og højere grad er baseret på tomt 
forbrug, snarere end det vi har fået i arv. 
Glemmer man det som man har fået af 
dem, der gik før, så mangler man det 
fundament, hvorpå man skal bygge det, 
som skal gives til, dem der kommer efter. 

For en varig og holdbar forandring er en 
begrænsning af masseindvandringen 
og dens følger ikke nok. En 
remigrationsindsats må derfor ledsages 
af tiltag, der skal fremme dansk identitet 
og minde os om, hvem vi er. Uden dette 
risikerer vi, at vi ender det samme sted 
igen. 

Samtidigt mener vi, at styrkelsen af 
dansk identitet i sig selv vil have en 
positiv effekt på remigration. Vi ser i 
dag en lang række migrantgrupper, der 
bor i Danmark, men fastholder en stærk 
identitet forankret i deres hjemlande. 
Ved at klart vise at dansk identitet er den 
herskende i Danmark, vil en del af disse 
mennesker ikke længere have lyst til at bo 
her, og det vil samtidigt være lettere for 
de, der faktisk ønsker at blive en del af 
det danske folk, at tilpasse sig.
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Hvad skal der til? 

De 30 forslag er af meget forskellig 
karakter. Nogle af dem er set før, 
andre er ikke. Visse af dem ville kunne 
gennemføres uden videre, mens andre 
vil udfordre forskellige konventioner og 
aftaler. Generation Identitær mener, at 
konventioner kun skal gælde, så længe 
de tjener os. Tjener de os ikke længere, 
eller er de endda decideret skadelige, 
så skal vi træde ud af dem. Det bør 
være de danske borgere, altså det 
danske politiske fællesskab, der tager 
beslutningerne for deres egen og deres 
børns fremtid. Dette skal ikke begrænses 
af konventioner, der ligger udenfor 
demokratiets rækkevidde. 

En lang række af de konventioner, 
erklæringer og traktater som Danmark 
igennem årene har tilsluttet sig er 
såkaldte ”levende dokumenter”. Det 
betyder at der er nedsat en gruppe, 
som oftest en domstol, der løbende 
fortolker indholdet af traktaterne og 
konventionerne. Dette ender næsten 
altid med, at der indfortolkes langt mere 
i de traktater og konventioner der er tale 
om, end de dækkede da Danmark skrev 
under. Dette sker blandt andet, ved at 
domstolene bygger videre på deres egne 
tidligere domme, og ender med at påstå, 
at traktaterne og konventionerne giver 
en lang række rettigheder som de ikke 
gjorde da Danmark tilsluttede sig dem. 
Hvis vi i Danmark vælger at vedblive 
med, at være en del af konventioner, som 
i på et tidspunkt er trådt ind i, skal vi kun 
rette os efter dem i den udstrækning som 
de dækkede da vi tilsluttede os dem.

Hvis man virkelig vil gøre det bedste for 
vores land, så må man som politiker 
også havde mod og vilje til det. Man kan 
ikke både tjene abstrakte konventioner 
og samtidigt løse de konkrete 
problemstillinger, som vi står overfor i 
dag. Man er nødt til at vælge sit folk, 
frem for den utopiske tankegang, der 
ligger bag en del af konventionerne. 
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DE 30 
FORSLAG
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Læs mere på:
identitaer.dk



Generation Identitær viser med 
begrebet remigration et nyt paradigme 

indenfor udlændingepolitik. 

Remigration dækker en større 
sammenhængende indsats, der har til 
formål at vende migrationsstrømmen, 
således at andelen af ikke-vestlige 
migranter og efterkommere i 
Danmark, for første gang siden 

masseindvandringens begyndelse 
falder i stedet for at stige. 

Fokus bør ikke længere være på blot at 
begrænse indvandring, men derimod 

at vende den til udvandring.


