
 Side 1 

 

 

 

 

Tålt ophold 
-en undersøgelse af det nationale projekt i Danmark 

 

 

 

 

  

 
 

VT-10 GNVK01:3 
Genusvetenskap: Kandidatkurs 

Centrum for genusvetenskap 
Lunds Universitet 

 
 
 
 

Helena Reumert Gjerding 
Vejleder: Malena Gustavson 

 

 

 



 Side 2 

 

Resumé 

Denne undersøgelse sigter til at bidrage med viden om det nationale projekts tilstand i 

Danmark på baggrund af en diskursanalyse af konceptet tålt ophold. Tålt ophold er 

placeret i spændingsfeltet mellem diskursen om ikke-statsborgerskab og diskursen om 

kriminalitet og legitimeres af en diskurs om statens sikkerhed.  

Empirien er baseret på uddrag af folketingsdebatten om den såkaldte Tuneserlov, 

nærmere bestemt tre lovbehandlinger i forhold til stramningen af den allerede 

eksisterende lov om tålt ophold.  

Tålt ophold er både en juridisk, et politisk og et socialt koncept og er et koncept, der 

ikke bare har betydning for de få mennesker, der har opnået denne status, men for det 

danske samfund. Derfor er denne undersøgelse ikke blot en analyse af et specifikt 

lovelement, men også et forsøg på at bidrage til en kritisk samfundsdiagnostik.  

 

Nøgleord: Nationalstat, tålt ophold, sikkerhedsdiskurs, statsborgerskab, 

kriminalisering 

 

Abstract 

The objective of this research is to be a contribution of knowledge regarding the 

national project's condition in Denmark based on a discourse analysis of the tolerated 

stay concept. Tolerated stay is placed in the tension field between the discourse 

regarding non-citizenship and the discourse regarding criminality and is legitimated 

by a discourse regarding security of the state. 

The empiric is based on extracts of the debate in the Danish Parliament concerning 

the so-called “Tunisian-law”, more precisely three law hearings In relation to restraint 

of the existing law concerning tolerated stay.    

Tolerated stay is a legal, a political and a social concept and is a concept which not 

only has a meaning for the few people who have obtained this status, but also for the 

Danish society. Hence, this research is not only an analysis of a specific law element, 

but also an attempt to contribute to a critical society diagnostics.   

Key words: Nation-state, tolerated stay, safety discourse, citizenship, criminality.  
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1 Hvorfor denne undersøgelse er interessant 

I dette kapitel vil jeg introducere til mit problemfelt for at sætte læseren ind i 

konteksten for min undersøgelse samt min motivation for at udføre undersøgelsen. 

Jeg vil således introducere til konceptet tålt ophold samt til debatten omkring 

udformning af loven om tålt ophold som juridisk, politisk og social konstruktion. Jeg 

vil ligeledes præsentere den teoretiske baggrund for problemstillingen og argumentere 

for, hvorfor denne undersøgelse er relevant i et samfunds- og genusvidenskabeligt 

perspektiv. Kapitlet fungerer således som en introduktion og et fundament til resten af 

undersøgelsen.  

 

1.2 Stramning af udlændingeloven 

I forbindelse med folketingssamlingen 2008/2009 blev L69: ”Lov om ændring af 

udlændingeloven” vedtaget. Loven medførte en stramning af reglerne om tålt ophold 

(Lov nr.1397 af 27. december 2008). Tålt ophold (tolerated stay) benyttes, når 

mennesker uden dansk statsborgerskab bliver nægtet ophold eller udvist af Danmark, 

men ikke kan forlade Danmark, da det vil indebære, at de vil blive udsat for tortur 

eller drab. Ifølge menneskerettighedskonventionen, som Danmark har skrevet under 

på at overholde, må man ikke tvangsudsende mennesker til tortur eller drab 

(Udlændingeloven §31, & Institut for Menneskerettigheder 2009: 29). Mennesker der 

opholder sig i Danmark uden dansk statsborgerskab kan udvises eller nægtes ophold 

hvis de 1) får en udvisningsdom i forlængelse af en anden dom, 2) bliver 

administrativt udvist fordi de af PET (Politiets Efterretningstjeneste) er mistænkt for 

at være til fare for statens sikkerhed, hvorved de bliver udvist af integrations- og 

justitsministeriet, eller 3) ikke kan modtage asyl fordi de har begået forbrydelser mod 

menneskeheden (Udlændingeloven §10, §22-24, §25-25c & Institut for 

menneskerettigheder 2009). 

 

1.3 Forholdene på tålt ophold 

Som forholdene er nu, er mennesker på tålt ophold i Danmark frataget retten til at 

arbejde, til at uddanne sig, samt til at indgå ægteskab. Derudover har man som 

udgangspunkt bopælspligt i Center Sandholm
1
. Da man ikke har ret til at arbejde, 

                                                 
1
 Center Sandholm, også kaldet Sandholmlejren er Danmarks største asylcenter som drives af 

Dansk Røde Kors. Udover at fungere som modtagelses- og udrejsecenter for asylansøgere, rummer 

Center Sandholm også en afdeling af udlændingeservice, rigspolitiets udlændingeafdeling samt 

http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20080139730-REGL
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modtager man 57,25 DKK om ugen samt madbilletter til kantinen i Center Sandholm. 

Når man er blevet tildelt tålt ophold, er dette for resten af livet, eller til man forlader 

Danmark (Institut for Menneskerettigheder 2009:23-24). I Danmark er der på 

nuværende tidspunkt 18 mennesker på tålt ophold, og 11 mennesker der afsoner en 

dom, men som formodentligt vil blive tildelt tålt ophold bagefter (Institut for 

Menneskerettigheder 2009:30). Gruppen af mennesker på tålt ophold varierer mellem 

mennesker, der har opholdt sig i Danmark imellem 6 og 30 år, ligesom deres 

forbrydelser varierer. Således er der nogen, der er mistænkt for at ville begå terror, 

andre der er dømt for manddrab, narkobesiddelse eller har stået pushervagt på 

Christiania. Ligeledes er deres strafudmåling forskellige, og varierer fra 1 til 8 år. 

Flere af menneskene på tålt ophold har familie og børn i Danmark, andre har ikke. 

Derudover er der mennesker blandt gruppen på tålt ophold, som er på tålt ophold, 

fordi de har begået forbrydelser mod menneskeheden, og derfor ikke kan modtage 

asyl. Her iblandt er der en kvinde, der har udført tvangsmæssige og sene aborter, 

hvorfor hun ikke har kunnet modtage asyl (Foreningen af udlændingeretsadvokater Se 

Bilag 1). Der er således tale om en meget heterogen gruppe.  

 

Motivationen for fremsættelsen af L69, der strammer reglerne for menneskene på tålt 

ophold, var den såkaldte ”Tunesersag”, hvor en dansk statsborger og to tunesiske 

statsborgere, alle bosat i Danmark, var mistænkt for at planlægge et mord på en 

tegner, der havde tegnet en karikatur af profeten Muhammed i avisen Jyllandsposten 

(Information a). Anklagerne blev aldrig prøvet ved en domstol, da PET ikke ville 

offentliggøre deres kilder, men i forbindelse med varetægtsfængslingen dømte 

Højesteret, at der ikke var tilstrækkeligt med beviser til at opretholde en fængsling. På 

trods af dette førte mistanken til, at de to tunesere blev administrativt udvist af 

Danmark. Den mistænkte med dansk statsborgerskab blev løsladt, og har ikke oplevet 

yderligere konsekvenser. (Information a) Den ene tuneser forlod Danmark, den anden 

blev tildelt tålt ophold, da han ifølge menneskerettighedskonventionen ikke kunne 

tvangsudvises (Information a & Udlændingeloven §31). Da de danske medier kunne 

berette, at denne mand fortsat frit kunne bevæge sig rundt på trods af mistanken mod 

ham, førte det til en massiv debat (Information a). Dette resulterede i at den danske 

regering med støtte fra Dansk Folkeparti, gennemførte en stramning af lovgivningen 

                                                                                                                                            
Ellebæk som er kriminalforsorgens institution for frihedsberøvede asylansøgere. 
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med vedtagelsen af L69, der i offentligheden gik under navnet ‟tuneserloven‟. Med 

vedtagelsen af L69 blev det bl.a. indført, at mennesker på tålt ophold som 

udgangspunkt har meldepligt hos politiet dagligt, hvor det før blot var en mulighed. 

Hvis meldepligten ikke overholdes medfører det et års fængselsstraf (www.ft.dk: Lov 

nr.1397 af 27. december 2008).  

 

1.4 Kritik af tålt ophold 

Tålt ophold er blevet kritiseret fra mange forskellige vinkler, således blandt andre: 

Danske advokater, Retspolitisk forening, Foreningen for offentlige anklagere, 

Advokatrådet, Landsforening for beskikkede advokater, Røde Kors samt Amnesty 

International (Information b). Stramningerne er blevet kritiseret for at være i strid med 

både Menneskerettighederne og Grundloven, det er således i strid med 

menneskerettighederne når ikke-danske statsborgere, der anses som en fare for statens 

sikkerhed, diskrimineres i forhold til danske statsborgere der anses for at udgøre 

samme fare (Retspolitisk forening b. Information b). Grundlovens §71 stadfæster, at 

frihedsberøvelse på baggrund af en abstrakt fare eller risiko ikke kan finde sted i en 

retsstat. Derfor er tålt ophold blevet kritiseret for at gå imod principperne for en 

retsstat, da normen for tålt ophold er, at man er frihedsberøvet (Koch
2
 2009:17-18). 

Hvorvidt tålt ophold indebærer frihedsberøvelse, og således er grundlovsstridigt, er et 

retsfilosofisk spørgsmål, som der ikke er enighed om. Justitsministeriet har i denne 

sammenhæng besluttet, at der ikke er tale om frihedsberøvelse, hvorfor L69 ikke ses 

som grundlovstridig (Information c). Andre mener, at der er tale om frihedsberøvelse, 

fordi mennesker på tålt ophold har skærpet og daglig meldepligt. (Politiken c, 

Information b, Koch 2009:17-18). Derudover er stramningen blevet kritiseret for at 

være ren symbol-politik, eftersom udgangspunktet for stramningen var at forhindre ét 

menneske (tuneseren under mistanke for mordplaner) i at kunne færdes frit i 

Danmark, hvilket mennesker på tålt ophold med de nye stramninger stadig kan. 

Stramningen har således ført til øget kontrol samt indskrænkelse af frihed, men ikke 

til frihedsberøvelse i form af indespærring. Endvidere er tålt ophold blevet kritiseret 

for at ramme alle på tålt ophold lige hårdt, uanset årsag til at de er på tålt ophold, 

hvilket bryder med princippet om, at der skal være en vis proportionalitet imellem 

                                                 
2
  Koch: Er professor i forfatningsret, tilknyttet juridisk fakultet på Københavns Universitet og 

blev indkaldt til høringsrunden i forbindelse med udformingen af L69 (www.ft.dk: Lov nr.1397 af 27. 

december 2008)    

http://www.ft.dk/
http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20080139730-REGL
http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20080139730-REGL
http://www.ft.dk/
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straf og forbrydelse (Retspolitisk forening b, Information b). Samtidig er tålt ophold 

blevet kritiseret for at være en dobbeltstraf som rammer ikke-danske statsborgere som 

begår kriminalitet, da det er et tillæg til en dom (Retspolitisk forening b). I februar 

2010 fik en af de mennesker, der er på tålt ophold, fri proces til at køre sin sag imod 

staten om hvorvidt tålt ophold i Danmark er i overensstemmelse med 

menneskerettighederne. Sagen forventes afgjort i efteråret 2010 (Politiken a). 

 

1.5 Tålt ophold; nationalstatens grænseland 

Nationalstaten har brug for ydre grænser for at kunne definere sig selv og definere de 

mennesker, der er en del af nationalstaten. Det er præcis i grænselandet mellem at 

være en del af nationalstaten og ikke-være en del af nationalstaten, at menneskene på 

tålt ophold befinder sig. Om nationalstatens grænse skriver filosof Judith Butler: 

What distinguishes containtment from expulsion depends on how the line is drawn between 

the inside and the outside of the nation-state […] The line comes to exist politically at the 

moment in which someone passes or is refused rights of passage. (Butler
3
 2007:34) 

 

Butler skriver, at nationalstatens grænse politisk kommer til udtryk, i det øjeblik 

nogen passerer grænsen, eller bliver nægtet adgang. Eftersom mennesker på tålt 

ophold fysisk befinder sig i nationalstaten Danmark, samtidig med at de ikke er 

anerkendte som statsborgere, og dermed ikke bliver tildelt de samme rettigheder som 

borgere i Danmark, kan man sige, at de befinder sig i nationalstatens grænse. Men 

nationalstaten er ikke en fast defineret størrelse, ligesom der indenfor nationalstaten er 

forskellige kræfter, der søger at definere den på forskellige måder. Den postkoloniale 

teoretiker og sociolog Nira Yuval-Davis skriver således: “Deconstructing this (nation-

state) is crucial to tackling racism on the one hand and to understand the state itself 

on the other hand” (Yuval-Davis: 11). At undersøge nationalstaten ved at 

dekonstruere den, bliver derfor interessant, fordi det medfører, at de diskriminerende 

strukturer som findes i den, og som opretholder den, synliggøres. Ud fra et 

genusperspektiv er det derfor interessant at undersøge, hvilke diskurser der 

konstruerer tålt ophold og derved undersøge det nationale projekt i Danmark. 

 

Politisk finder der således løbende en kamp sted om, hvordan det nationale projekt 

skal defineres, og hvem der skal henholdsvis inkluderes og ekskluderes af 

                                                 
3
 Fra ”who sings the nation-state”, som er udformet som en dialog mellem Judith Butler og Gayatri 

Chakravorty Spivak. Jeg henviser specifikt til Butler, da det er hende der taler i det pågældende citat. 
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nationalstaten, dvs. hvem der skal være medborger og ikke-medborger. Vedtagelsen af 

loven om tålt ophold anvendes af det politiske flertal i Danmark til at legitimere det 

nationale projekt. Jeg ønsker i min opgave at lave en diskursanalyse af de 

parlamentariske diskussioner omkring behandlingen af stramningen af 

udlændingelovgivningen i forhold til tålt ophold. Dette vil jeg gøre for at undersøge, 

hvordan tålt ophold bliver konstrueret i forhold til diskursen om sikkerhed samt ikke-

medborger, for på den måde at undersøge det politiske flertals nationale projekt i 

Danmark.  

 

1.6 Problemstilling 

1.6.1 Min problemformulering er således:  

Hvilke diskurser benyttes i argumentationen for L69, stramning af udlændingeloven i 

forhold til tålt ophold? Og hvordan konstrueres herigennem det parlamentariske 

flertals nationale projekt? 

 

1.6.2 Jeg arbejder ud fra tre forskningsspørgsmål: 

Hvordan legitimeres tålt ophold? 

Hvilke diskurser konstruerer tålt ophold? 

Hvordan er det parlamentariske flertalt nationale projekt konstrueret? 

 

Mine forskningsspørgsmål fungerer som ramme for analysen, således at analysens tre 

kapitler tager udgangspunkt i dem. Dette vil jeg komme tilbage til, når jeg beskriver 

min analysestrategi i afsnit 3.4.4 

 

2 Empiri 

2.1 Analysens tekstmateriale 

Jeg vil i analysen behandle tekstmaterialet fra folketingsdebatterne fra 1., 2. og 3. 

behandling af lovforslaget L69 fra samling 2008-09, den såkaldte tuneserlov. Ifølge 

den danske grundlov skal et lovforslag behandles tre gange i folketingssalen, før det 

kan vedtages (Folketinget; www.ft.dk). I forbindelse med behandlingen af L69 har der 

været ekstremt lange forhandlinger både i 1. 2. og 3. behandling. Dette skyldes dels, 

at det er en meget principiel lov, som alle partierne har en holdning til, dels at 

lovforslaget mødte massiv kritik fra mange organisationer. Derudover var det et 

lovforslag, der blev hastet igennem, hvilket betød at der var kort tid fra lovforslaget 
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blev fremsat til de tre behandlinger i folketingssalen. Dette medførte yderligere 

markant kritik af processen (Information a). L69 blev fremsat til førstebehandling af 

integrationsminister Birthe Rønn Hornbech den 13. november 2008 og vedtaget den 

19. december 2008.  

 

Materialet består helt konkret af 3 debatter, som er foregået i folketingssalen. 

Debatterne er transskriberet og forefindes på folketingets hjemmeside (Lov nr. 1397 

af 27. december 2008). Debatterne foregår ved, at ordførerne fra de forskellige partier 

skiftevis holder en ordførertale, hvor de skitserer, hvordan de forholder sig til 

lovforslaget. Herefter kan folketingsmedlemmer fra de andre partier kommentere og 

stille spørgsmål. Den første behandling foregik den 13.november 2008, og indeholdt 

421 indlæg. Anden behandling foregik den 16.december 2008 og havde 463 indlæg, 

og 3. behandling foregik den 19.december 2008 og havde 372 indlæg. Lovforslaget 

blev vedtaget med flertal, hvor regeringspartierne Venstre og Konservative samt 

regeringens støtteparti Dansk Folkeparti stemte for.  Socialdemokratiet, Socialistisk 

Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance, Simon Emil Ammitzbøll 

(UFG) og Pia Christmas-Møller (UFG) stemte imod.  

 

Tekstmaterialet består således af 3 debatter. I behandlingen af disse debatter har jeg 

gennemlæst dem og samlet relevante udsagn i emnegrupper ud fra min 

analysestrategi. Herfra har jeg udvalgt enkelte citater, som jeg anvender i analysen. 

Citaterne er udvalgt ud fra min analysestrategi, og de emner og diskurser jeg arbejder 

med i analysen, og således ud fra hvordan jeg bedst kan besvare min 

problemformulering. Citaterne er, som skrevet tidligere, taget fra et materiale som 

består af tre folketingsdebatter, der foregår på forskellige tidspunkter, men som 

omhandler den samme lov, ligesom den i store træk indeholder de samme debattører. 

Citaterne er ikke brugt i kronologisk rækkefølge, men er taget fra en debat, hvor nogle 

citater er svar på andre medlemmers indlæg. Hvor det er relevant, vil jeg eksplicit 

skrive, hvad udsagnet er en reaktion på. Men ofte kan citaterne forstås selvstændigt. 

De fleste udsagn går dog igen mange gange i materialet, det er således tydeligt, at 

hvert parti har en bestemt agenda men standardsvar, spørgsmål og problemstillinger. 

 

2.2 Afgrænsning.  

Jeg har valgt at afgrænse mig fra mediernes dækning og debatter uden for den 
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lovgivende forsamling. Ligesom jeg afgrænser mig fra at anvende interviews med 

personer på tålt ophold, politikere, advokater eller andre, der arbejder med lovgivning 

eller med mennesker på tålt ophold. Jeg har dog anvendt mediedebatter, høringssvar 

samt tidligere lovændringer som baggrundsmateriale for at kunne navigere i mit 

materiale og for at kunne udpege de diskurser, der var vigtige for analysen. Jeg har 

valgt at begrænse mig til de parlamentariske debatter, fordi jeg i analysen ønsker at 

undersøge, hvordan det politiske flertal legitimerer det nationale projekt gennem tålt 

ophold. Derudover ønsker jeg at identificere, hvilke andre diskurser der fremføres, 

f.eks. af den politiske opposition, i debatten om tålt ophold. Det parlamentariske rum 

er et af de centrale steder, hvor nationalstatens identitet og grænser forhandles og 

kæmpes. Det er således dels en afspejling og påvirket af resten af samfundet, ligesom 

det parlamentariske arbejde påvirker resten af samfundet. Men eftersom det er i det 

parlamentariske rum, hvor lovgivningen bliver udformet, har jeg valgt at afsøge de 

politiske positioner, der kan sige noget om de diskurser, der konstruerer tålt ophold i 

dette definerede rum. Jeg mener således, at det vil være muligt at udpege centrale 

diskurser, fordi analysen arbejder indenfor dette afgrænsede felt.  

 

3 Metode og analysestrategi 

I det følgende vil jeg redegøre for analysens videnskabsteoretiske og metodiske 

udgangspunkt og teoretiske ramme. Dette vil jeg gøre ved at præsentere og diskutere 

den franske filosof Michel Foucault, samt de to politiske teoretikere Ernesto Laclau 

og Chantel Mouffe
4
‟s forskellige bidrag til diskursteorien, og hvordan jeg konkret vil 

bruge dem som redskaber for analysen til udformning af min analysestrategi.  

 

3.1 Analysens videnskabsteoretiske udgangspunkt 

I analysen undersøges det nationale projekt i Danmark ud fra konceptet tålt ophold. 

Jeg benytter mig af Marianne Winther Jørgensen
5
 og Louise Phillips

6
 samt Niels 

Åkerstrøm Andersen
7
 fortolkning af Chantel Mouffe og Ernesto Laclau‟s diskursteori 

                                                 
4
Ernesto Laclau og Chantel Mouffe er begge politiske teoretikere og har sammen udviklet 

”diskursteorien”.  

5
 Marianne Winther Jørgensen ph.d.-afhandling ved Kommunikation på Roskilde Universitetscenter 

arbejder på Campus Norrköping ved Linköpings Universitet i Sverige.  

6
Louise Phillips er lektor i Kommunikation ved Roskilde Universitet 

7
Niels Åkerstrøm Andersen er politolog og filosof og professor, på Institut for Ledelse, Politik og 

filosofi 

http://www.cbs.dk/forskning_viden/institutter_centre/institutter/lpf
http://www.cbs.dk/forskning_viden/institutter_centre/institutter/lpf
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som analyseværktøjer. Jeg anvender således diskursteorien som det værktøj, jeg 

undersøger og analyserer mit materiale om tålt ophold med. Jeg bruger Foucaults 

dispositivanalyse til at perspektivere diskursanalysen til det nationale projekt, som er 

sidste del af analysen. Jeg bruger således dispositivanalysen og diskursteorien som 

værktøjer på forskellige niveauer. I det følgende vil jeg derfor diskutere disse to 

perspektiver overfor hinanden. 

 

Foucault benytter begrebet dispositiv om en bestemt meningsfuldhed eller logik, der 

indeholder alle samfundets institutioner og arrangementer i et hele. Om dispositiv 

siger Foucault:  

Bag et sådant navn [dispositivet] søger jeg at pejle mig frem til et afgjort heterogent 

hele eller sammenspil. Det indeholder diskurser, institutioner, arkitekturindretninger, 

regulativer beslutninger, love, administrative forholdsregler, videnskabelige ytringer, 

filosofiske, moralske, filantropiske forslag og påstande (Foucault i Raffnsøe, 

Gudmand-Høyer, Thaning 2009:217). 

 

Dispositivanalysen er således forsøget på at identificere sociale styresystemer (Fogh 

Jensen 2005:44). Foucault arbejder i sine værker med en undersøgelse af 

sikkerhedsdispositivet, disciplineringsdispositivet og lovdispositivet (Raffnsøe
8
 , 

Gudmand-Høyer
9
 & Thaning

10
 2009:219). Hvor diskursen således hos Foucault 

henviser til logikker og sandhedsudsagn, indeholder dispositivet hele det sociale felt. 

Dispositivet dækker således over en større række af elementer end diskursen, ligesom 

et dispositiv kun lader sig analyserer i en konkret historisk undersøgelse, som 

undersøger dispositivets historiske udvikling, udbredelse og samspil med andre 

dispositiver (Raffnsøe, Gudmand-Høyer & Thaning 2009:217). Denne analyse 

behandler de diskurser, der er i spil indenfor den parlamentariske behandling af 

lovgivningen omkring tålt ophold, og arbejder således med en del af 

dispositivanalysen. Et mere omfattende studie havde kunne belyse dispositivet i en 

større sammenhæng. 

 

Når det er interessant at anvende Foucault i denne analyse, er det fordi, jeg ønsker at 

benytte konceptet tålt ophold til diagnosticerer samfundet i dag i form af det 

                                                 
8
  Sverre Raffnsøe er filosof og politolog og ansat på Copenhagen Business School 

9
  Marius Gudmand-Høyer er filosof og politolog og ansat på Copenhagen Business School 

10
  Morten Thaning er filosof og idehistoriker fra Københavns Universitet 
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hegemoniske nationale projekt i Danmark. Foucault arbejder, ifølge filosoffen Anders 

Fogh Jensen, ud fra tesen at: "Den herskende orden afslører sig i det, den udelukker" 

(Fogh Jensen 2008:10). Ved eksempelvis at undersøge fængslet som institution, samt 

hvilke diskurser der muliggør fængslet, undersøger Foucault 

disciplineringsdispositivet i samfundet. Inspireret af Foucaults metode undersøger jeg 

det nationale projekt i Danmark, ud fra konceptet tålt ophold. Fordi tålt ophold netop 

befinder sig i nationalstatens grænse, kan denne analyse fortælle noget om den 

hegemoniske diskurs i nationalstaten. Jeg benytter således Foucaults teoretiske 

udgangspunkt om, at den herskende orden bliver tydeliggjort igennem det den 

udelukker, til at perspektivere diskurserne, der konstruerer tålt ophold til det nationale 

projekt. 

 

Diskursteorien er en videreudvikling af Foucaults diskursanalyse på den måde, at den 

tager udgangspunkt i Foucaults diskursanalyse, men har sorteret alle de ikke-

diskursteoretiske elementer fra, som kan findes hos Foucault (Andersen 1999:87,88). 

Samtidig bryder diskursteorien med Foucaults tendens til at identificere ét 

vidensregime, og synliggør i stedet konflikterne og de forskellige diskurser, der 

eksisterer sideløbende (Jørgensen & Philips 1999:22). Ved at benytte diskursteorien 

kan jeg undersøge de modstridende diskurser, der er til stede i konstruktionen af tålt 

ophold. Foucault, Laclau og Mouffe har det til fælles, at de forstår alle sociale 

fænomener som sociale konstruktioner, men hvor Foucault bruger dispositivanalysen 

til at undersøge det sociale i sin helhed, tager Laclau og Mouffe udgangspunkt i, at 

alle sociale fænomener kan analyseres med diskursanalysen (Jørgensen og Phillips 

1999:34).   

 

Diskursanalysen bygger på en epistemologiske videnskabsteoretisk position, og 

forudsætter ikke sin genstand, men ser genstanden som noget, der bliver skabt i 

forhold til det blik, man kigger på den med. Det er således vores blik der tvinger 

genstanden til at fremtræde på en bestemt måde (Andersen, 1999:18). Analysen tager 

således udgangspunkt i en epistemologisk videnskabsteori med en tom ontologi. Når 

man benytter sig af diskursteori som metode, er det derfor vigtigt at være opmærksom 

på, at diskurser ikke er noget, der ligger ude i verden, og venter på at blive analyseret, 

men derimod er noget, man som forsker er med til at definere og derved konstruere 

(Jørgensen & Phillips 1999:149). Diskurser er således et analytisk redskab, som jeg 
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bruger strategisk til at afgrænse mit forskningsområde med. Dette har ifølge Andersen 

den konsekvens, at videnskabeligheden i forskningen bliver et epistemologisk 

spørgsmål, frem for et metodologisk spørgsmål, hvilke sætter nogle specielle krav til 

refleksioner og diskussioner i forhold til videnskabelighed, Dette indebærer, at man 

skal definere sin analysestrategi for at gøre undersøgelsen mere gennemsigtig. 

(Andersen 1999:15). 

 

3.1.1 Diskursteori som teoretisk ramme 

I forhold til de teorier jeg anvender i analysen, bruger jeg begreber som 

nationalstaten, medborgeren, rettigheder og undtagelsestilstand. Disse skal alle forstås 

indenfor den diskursanalytiske ramme. Nationalstaten er således en diskursiv 

konstruktion, ligesom statsborgeren, rettigheder og undtagelsestilstand kun giver 

mening indenfor diskursen om nationalstaten. Dette vender jeg tilbage til kapitel i 4. 

 

3.2 Diskursteori 

Diskursteorien tager udgangspunkt i, at det sociale er en diskursiv konstruktion, hvor 

alle sociale fænomener kan analyseres med diskursanalytiske redskaber (Jørgensen & 

Phillips 1999:34). Vores tilgang til virkeligheden formidles således igennem diskurser, 

hvilket betyder, at den måde vi opfatter- og giver mening til virkeligheden, er 

begrænset af de diskurser, vi befinder os indenfor (Jørgensen & Phillips 1999:47). 

Laclau og Mouffe definerer diskurs som: ”[…] en samling af bestemte begreber, 

sprog og hermed samhørende handlinger, der udgør et relationelt netværk” (Laclau 

og Mouffe 1985:105-108). En diskurs forstås således som en afgrænset og aktivt 

konstrueret menings- og handlingshorisont, hvilket indebærer at sammenhænge 

etableres mellem bestemte aktørers sprog og hermed samhørende handlinger. 

Italesættelser bliver dog kun meningsfulde indenfor allerede bestemte etablerede 

diskurser, der ændrer sig over tid. Diskurser er således aldrig lukkede og fastlåste, 

men derimod noget der konstant forandres, eller har mulighed for at blive forandret 

(Jørgensen & Phillips 1999:38). Dette konstante forandringspotentiale giver plads for 

kampe om definitioner af samfundet og identitet. En diskurs er således en midlertidig 

fastlæggelse af en bestemt måde at se og forstå verden eller en del af verden på. Det 

er således samtidig en udelukkelse af alle andre måder at forstå verden meningsfuldt 

(Jørgensen & Phillips 1999:39). Diskursanalysens formål er at undersøge: ”I hvilke 

former og under hvilke betingelser en bestemt meningsfuldhed er blevet til” 
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(Andersen 1999:13,14). Diskursteorien bygger på en bestemt opfattelse af magt, som 

ligger i forlængelse af Foucault. Magt forstås som produktiv, idet den producerer det 

sociale på en bestemt måde. Magt er således ikke noget, der kan tænkes væk, og det er 

heller ikke hverken positivt eller negativt. Vi er afhængige af at leve i en social orden, 

og den er altid konstitueret af magt, men vi er ikke afhængige af at leve i en bestemt 

social orden. Magten producerer således på den ene side en beboelig omverden, 

samtidig med at den afskærer os fra alternative muligheder (Jørgensen & Phillips 

1999:49). 

 

3.3 Analysestrategi 

Ifølge Niels Åkerstrøm Andersen handler analysestrategi om, hvordan man som 

forsker vil konstruere sit forskningsfelt, hvilket blik man vil se på det med. Det 

hedder derfor analysestrategi, for at understrege at det handler om valg, valg der har 

konsekvenser, og som kunne være taget anderledes (Andersen 1999: 14,15). Man 

konstruerer således sit forskningsfelt, i forhold til den analysestrategi man vælger, og 

hvilke diskurser man vælger at undersøge. Dette betyder ikke, at man helt vilkårlig 

kan se hvad som helst som diskurser, men at man via sit andet materiale og sin empiri 

skal indfange diskurserne (Andersen 1999: 18). I det følgende vil jeg præsentere 

undersøgelsens analysestrategi og ved hjælp af min teori operationalisere min 

problemformulering. Dette vil jeg gøre ved at diskutere de metodiske valg som 

analysen bygger på i forhold til mine analyseværktøjer, samt diskutere mine valg i 

forhold til bearbejdelsen af mit materiale. Først vil jeg præsentere de nøglebegreber 

fra diskursteorien, som jeg bruger i afkodningen af min empiri. 

 

3.4 Begreber til kodning af empiri 

3.4.1 Diskursive orden 

Diskursteorien arbejder med begrebet den diskursive orden. Den diskursive orden er 

et afgrænset antal diskurser, der alle giver mening indenfor det samme diskursive felt. 

Det er forskellige diskurser, der på nuværende tidspunkt alle giver mening, men som 

kæmper om at indtage den hegemoniske plads (Jørgensen & Phillips 1999:38). 

 

3.4.2 Hegemoni 

Et andet centralt begreb i diskursteorien er hegemoni. Hegemoni er hentet fra den 

marxistiske teoretiker Antonio Gramski. Laclau og Mouffe definerer hegemoni som: 
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[…] en ny logik for det sociale; en politisk konstruktion, hvorved en social aktørs projekt 

kommer til at repræsentere mere end sig selv, typisk en politisk bevægelse, der hævder at 

repræsentere hele nationens interesser i kamp med andre alternative bud på en sådan 

repræsentation. Hegemoniske processer er altså processer, der artikulerer diskurser vedrørende 

antagoniske modsætninger. Dette hegemonibegreb henviser ikke alene til klassemodsætninger 

[…] men også til racemæssige, kønsmæssige, etniske modsætninger osv. (Laclau og Mouffe 

2002:18) 

 

Hegemoni referer til den herskende diskurs i samfundet. Laclau og Mouffe fokuserer 

således på opbyggelsen af hegemoni og på at forstå den dominerende diskurs, hvor 

den diskursive orden består af mange forskellige konkurrerende diskurser. Konceptet 

tålt ophold skal således forstås som et tomt koncept, hvor forskellige aktører 

diskursivt forsøger at definere, hvordan det skal konstrueres, og således definere den 

hegemoniske diskurs. 

 

3.4.3 Artikulationsprocesser og Nodalpunkter 

Måden at undersøge de hegemoniske diskurser er, ifølge diskursteorien, at identificere 

artikulationsprocesser og nodalpunkter. En artikulation skal ifølge Laclau og Mouffe 

forstås som en sammenføring af begreber, der fastlægger en ny betydning og dermed 

skaber en ny diskurs (Laclau og Muffes 2002:264). Denne midlertidige fastlæggelse 

af en betydning kalder de nodalpunkter. Laclau og Mouffe definerer nodalpunkter: 

[…] en ideologi eller central forestilling, der samler andre ideer om sig, således at der skabes 

en sammenhængende forståelse af politik og sociale relationer. Kampen om, hvad der skal 

være nodalpunkter i et samfund, er derfor en af de helt centrale aktiviteter i kampen om 

hegemoni (Laclau og Muffes 2002:270).  

 

Nodalpunkter er således de artikulationer, der tilsammen skaber en sammenhængende 

forståelse eller ideologi. Det er således flere forskellige nodalpunkter, der findes 

sideløbende. Relateret til min problemstilling er det således interessant at se, hvilke 

sammenkoblinger der bliver lavet fra henholdsvis oppositionens og regeringens side 

for at konstruere nodalpunkterne i forhold til tålt ophold.  

 

3.4.4 Kodning af empiri 

Jeg har operationaliseret min problemformulering ved at inddele den i tre 

forskningsspørgsmål, som danner ramme om analysens tre kapitler. De to første 

kapitler er opbygget ud fra problemformuleringens første del: Hvilke diskurser 

benyttes i argumentationen for L69, stramning af udlændingeloven i forhold til tålt 

ophold? og er inddelt i forskningsspørgsmålene: Hvordan legitimeres tålt ophold? og 

Hvilke diskurser konstruerer tålt ophold? Her afsøger jeg den diskursive orden, ved at 
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undersøge artikulationsprocesser i mine udvalgte citater, fra 1., 2. Og 3. behandling af 

L69, hvorved jeg identificerer nodalpunkterne. Jeg undersøger, hvilke forskellige 

diskurser der giver mening i forhold til tålt ophold, samt hvilke kampe der udspiller 

sig i forsøget på at definere den hegemoniske diskurs. Det er både oppositionens samt 

regeringen og Dansk Folkepartis konstruktion af tålt ophold, der analyseres. Jeg har 

valgt at tage oppositionens konstruktion af tålt ophold med, for at holde den op imod 

regeringen og Dansk Folkeparti‟s, dette er et strategisk valg for at gøre regeringens 

diskurs mere tydelig og derved give analysen tyngde. Det tredje kapitel belyser 

problemformuleringens sidste del: Hvordan konstrueres herigennem det 

parlamentariske flertals nationale projekt. Dette undersøges ud fra teorien om at den 

herskende diskurs tydeliggøres, i forhold til det den udelukker. Jeg svarer således på 

sidste del af min problemformulering ved at koble konklusionerne fra de to 

foregående kapitler (hvilke diskurser der henholdsvist legitimerer og konstruerer tålt 

ophold) sammen med det nationale projekt.  

 

I analysens første kapitel undersøger jeg Hvordan legitimeres tålt ophold? Jeg ønsker 

her at undersøge, hvordan tålt ophold bliver konstrueret som henholdsvist vigtigt og 

problematisk. Her drejer det sig om to forskellige sikkerhedsnodalpunkter: nationens 

sikkerhed og retssikkerhed. Ved således at analyserer mine citater ved hjælp af 

diskursteorien, identificerer jeg artikulationsprocesserne og således hvilke begreber, 

der bliver forsøgt kædet sammen, for derved at konstruere en bestemt måde, 

meningsfuldt at kunne forstå og derved legitimere tålt ophold. 

 

I analysens anden kapitel spørger jeg Hvilke diskurser konstruerer tålt ophold? Her 

dykker jeg et niveau længere ned, og undersøger, hvilke diskurser der er til stede i 

konstruktionen af gruppen af mennesker på tålt ophold. Dette undersøger jeg, ved at 

analysere artikulationsprocesserne ud fra nodalpunkterne statsborger og kriminel, for 

derved at undersøge hvilke artikulationer, der bliver trukket på i konstruktionen af tålt 

ophold. 

 

I tredje afsnit svarer jeg på sidste del af min problemformulering Hvordan konstrueres 

det politiske flertals nationale projekt. Dette gør jeg ved at diskutere tålt ophold i 

forhold til det nationale projekt, ud fra tesen om, at den herskende orden bliver 

tydelig, ud fra det den udelukker. Jeg bruger således delkonklusionerne fra kapitel et 
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og to, og således de diskurser der konstruerer tålt ophold, til at undersøge regeringen 

og Dansk Folkepartis hegemoniske nationale projekt i Danmark. Dette kapitel er 

således struktureret som en diskussion, som fører analysen fra at være en 

undersøgelse af tålt ophold, til at kunne sige noget om det hegemoniske nationale 

projekt i Danmark. 

 

3.5 Kritik af diskursteorien, positionering 

Sociolog Sara Eldén skriver i sin artikel Att fånga eller bli fångad i diskursen, om 

problemerne ved den poststrukturalistiske diskursteoretiske metode:  

Relationen mellan forskare och forskningsobjekt blir i diskursanalysen däremot i princip helt 

osynlig. I det diskursanalytiska perspektivet menar man, som en konsekvens av den singulära 

fokuseringen på text och afskaffande av det aktiva subjektet, att den enskilda aktörens 

”bakomliggande intention” inte är lika relevat som själva uttalandet i sig. (Eldén 2005:73).  

 

Et problem ved den diskursteoretiske metode er, at fokuseringen på strukturen gør, at 

man ikke ser subjekterne som aktører, og ikke hvad subjekterne har mulighed for at 

gøre. Fokuseringen på de overordnede magtrelationer betyder således, at man ikke har 

syn for aktørskabet. Min analyse rummer ikke et blik for, hvor der forekommer 

modmagt, og hvor aktørerne har mulighed for at agere og udvide deres handlingsrum. 

Denne undersøgelse belyser, hvordan rammerne omkring tålt ophold bliver 

konstrueret, men ikke hvordan menneskene som aktører agerer indenfor denne 

subjektsposition og udøver modmagt. Derudover kritiserer Élden, at relationen 

mellem forsker og objekt bliver usynliggjort. Hvilket har den konsekvens, at 

diskursanalysen metodologisk nærmer sig den positivistiske position (Eldén 2005:73). 

I forhold til dette paradoks  argumenterer filosof og zoolog Donna Haraway i sit 

essay: Situated Knowledge: The Science Question in Feminism and the Privilege of 

Partial Perspective for at viden altid er partiel og situeret, hun skriver:  

Subjectivity is multidimensional; so, therefore, is vision. The knowing self is partial in all its 

guises, never finished, whole, simply there and original; it is always constructed and stitched 

together imperfectly, and therefore able to join with another, to see together without claiming 

to be another. Here is the promise of objectivity: a scientific knower seeks the subject position, 

not of identity, but of objectivity, that is partial connection. There is no way to “be” 

simultaneously in all, or wholly in any, of the privileged (i.e., subjugated) positions structured 

by gender, race, nation, and class. (Haraway 1988:586)  
 

Hun argumenterer således for, at viden altid er partiel, hvorfor det er vigtigt at situere 

sig selv i forhold til sit forskningsfelt. Situated Knowledge er således objektiv viden 

ud fra et bestemt perspektiv. Dette giver objektivitet en anden betydning end den 

typiske positivistiske, kun ved at tydeliggøre hvilket perspektiv videnskaben er skabt 
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ud fra, kan man tale om objektiv viden. En måde at komme omkring problemet med 

at forholdet mellem forsker og objekt bliver usynliggjort, er således som forsker, at 

situere sin videnskab ved at positionere sig selv, samt reflektere over hvilke 

konsekvenser de valg man har taget medfører (Haraway 1988:581). I forhold til min 

egen positionering er jeg positioneret som hvid, middelklasse, kvinde, akademiker og 

dansk statsborger. Derudover har jeg arbejdet aktivistisk med politisk arbejde i form 

af antiracistisk arbejde. Dette har således betydning for min tilgang til feltet. 

 

4 Tålt ophold i forhold til nationalstaten 

4.1 Forskningsfelt og nøglebegreber 

I dette kapitel vil jeg beskæftige mig med analysens teoretiske begrebsapparat. Dette 

vil jeg gøre ved først at situere mit studie i forhold til dets forskningsmæssige 

kontekst, ved at introducere samt diskutere teori og forskning indenfor felterne: tålt 

ophold, (asyl)lejren som grænseland og forholdet mellem menneskerettigheder og 

nationalstat. Derudover vil jeg præsentere og diskutere begreberne det nationale 

projekt, sikkerhed og statsborgerskab/statsløshed. Dette vil jeg gøre, for at give 

læseren et indblik i de teoretiske felter som denne analyse har sit omdrejningspunkt 

indenfor. 

 

4.2 Tålt ophold 

Af forskning der specifikt behandler tålt ophold, kan nævnes Henning Kochs analyse i 

forhold til stramningen af udlændingeloven L69. Henning Koch er professor i 

forfatningsret og tilknyttet det juridiske fakultet i på Københavns Universitet
11

. Koch 

har anvendt den italienske filosof Giorgio Agambens
12

 begreb Undtagelsestilstanden 

til at analysere ændringen af udlændingeloven L69, for at vise at tålt ophold er en 

retslig undtagelse i retsstaten. En lignende kritik fremførte Koch i forbindelse med 

høringsrunden af L69. Han konkluderer derudover, at man i argumentationen for L69 

benytter diskurser om statens sikkerhed til at indføre stramninger for alle udlændinge 

på tålt ophold (Koch 2009:12). Koch arbejder således med undtagelsestilstanden i 

forhold til tålt ophold, hvilket denne analyse ligger i forlængelse af. De to analyser 

ligger således i tråd med hinanden, lige som jeg i mit problemfelt anvender Koch´s 

                                                 
11

 http://jura.ku.dk/ansatte/hjemmesider/henningkoch/) 
12

  Giorgion Agamben er italiens folosof og Underviser på Universitetet i valensia 



 Side 19 

 

konklusioner. Men hvor Koch søger at vise, hvordan tålt ophold strider imod 

retsstatens principper, og at tålt ophold indebærer en undtagelse i retsstaten, 

undersøger jeg, hvad der legitimerer tålt ophold, ved at trække på diskurser om 

sikkerhed og statsborgerskab, og således hvilke diskurser det hegemoniske nationale 

projekt bygger på. Analyserne behandler således emnet ‟tålt ophold i forhold til 

nationalstaten‟ fra to forskellige vinkler. Udover Koch´s analyse har Institut for 

Menneskerettigheder udarbejdet en rapport i 2009 om mennesker i 

udsendelsesposition i Danmark, der blandt andet behandler vilkårene for mennesker 

på tålt ophold (Institut for menneskerettigheder 2009). Tålt ophold er således et ikke 

særlig teoretiseret felt.  

 

Derimod er der flere der har beskæftiget sig med asylsystemets konsekvenser for 

asylansøgere, asylsystemet samt (asyl)lejren som grænseland, hvilket der kan drages 

nogle paralleller til i denne analyse. Her kan der nævnes Amnesty International 

lægegruppes rapport (2008): Asylansøgere i Danmark. En undersøgelse af nyankomne 

asylansøgeres helbredstilstand og traumatiseringsgrad, Kathrine Vitus Andersens 

(2010): Waiting Time: the de-subjectification of children in Danish asylum centres og 

Else Christensen & Kathrine Vitus Andersen (2006): Livsvilkår for børn på 

asylcentre, som alle behandler konsekvenserne af at leve og vokse op i danske 

asyllejre. Derudover kan nævnes Zachary Whyte‟s (2003): Fake Passports and 

Appointed Communities: Nation and Transnationalism in the Danish Asylum System 

som behandler ideen om nationalitet i forhold til asylprocessen. Hovedpointen er, at 

inddeling efter nationalitet er essentiel i asylprocessen, undersøgelsen behandler, 

hvordan asylansøgerne selv oplever og forhandler nationale tilhørsforhold ud fra et 

transnationalt perspektiv, da asylansøgerne ikke nødvendigvis selv føler sig så tæt 

forbundet med det ”hjem”, som asylsystemet forbinder dem til. Derudover har 

Thomas Gammeltoft-Hansen (2009) i sin Ph.D. afhandling Access to asylum: 

international refugee law and the offshoring and outsourcing of migration control 

belyst, hvordan grænsekontrollen er blevet outsourcet og privatiseret til blandt andet 

flyselskaber og andre kontrolinstanser udenfor nationalstatens grænser. Derudover har 

Mads Ted Drud-Jensen & Sune Prahl Knudsen (2007) deres speciale: 

Migrationsvæsenets skab –betingelser for ikke-heteroseksuelle i forbindelse med asyl 

og familiesammenføring beskæftiget sig med hvordan ikke-heteroseksuelle bliver 

diskrimineret i migrationsvæsenet. Af anden relevant litteratur, i forhold til denne 
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analyse, kan nævnes Giorgio Agamben Homo sacer –Den suveræne magt og det 

nøgne liv. I dette værk arbejder Agamben med begrebet ‟nøgent liv‟. Agambens 

undersøgelse handler om, hvordan det nøgne liv bliver gjort til genstand for retten. 

Her bruger Agamben flygtningen som eksempel, da denne er frataget al politisk status 

og overladt til omgivelserne. I samme emne kan nævnes Diken Bülent  From refugee 

camps to gated communities: Biopolitics and the end of the city. Bülent arbejder her, i 

forlængelse af Agamben, med asylansøgere som homo sacer, da de er frataget 

menneskeretten, samt asyllejren som et ikke-sted. Af andre emner, som denne 

undersøgelse berører, er forholdet mellem nationalstater og menneskerettigheder. Her 

kan nævnes Giorgio Agambens tekst Hinsides Menneskerettighederne og Lyotard 

Jean-Francois The Other’s Rights, som begge, i forlængelse af filosoffen Hanna 

Arendt, arbejder med, hvordan menneskerettigheder er uløseligt sammenbundet med 

nationalstaten. Hvorfor flygtninge, der burde kunne påberåbe sig 

menneskerettigheder, netop ikke kan, da disse mennesker ikke er tilknyttet nogen 

nationalstat.  

 

4.3 Nationalstaten 

I forlængelse af diskursteorien, tager jeg udgangspunkt i nationalstaten som en 

diskursiv konstruktion. Nationalstatsdiskursen kan her ses som en objektiv diskurs, 

som der ikke længere bliver sat spørgsmålstegn ved. Jeg bruger begrebet det nationale 

projekt, for at henvise til at nationalstaten kan se ud på mange forskellige måder, 

ligesom der internt i nationalstaten er forskellige modstridende diskurser, der alle 

repræsenterer hver deres nationale projekt (Yuval-Davis 1997, Butler 2007, Frank 

2008). At undersøge det nationale projekt i Danmark, er således at undersøge og 

synliggøre den hegemoniske diskurs. Denne undersøgelse kredser således omkring 

nationalstaten som konstruktion, jeg vil derfor i det følgende diskutere nationalstaten.  

 

Nationalstaten bygger på princippet om et vi og et dem, sociolog Denis Frank 

beskriver det således: 

[...] gränser dras upp mellan dem som tillhör nationen och dem som inte tilhör den – 

men det handlar också om att dessa godtyckliga diskrimineringsprinciper framställs 

som »naturliga« skillnader. Med tidens gång förvandlas dessa godtyckliga skillnader 

till helt legitima diskrimineringsprincipper (Frank 2008:144-145) 
 

Nationalstaten bygger således på en konstruktion af et Vi som medborgere og Dem 
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som ikke-medborgere. Samtidig bliver der konstrueret en sammenhæng mellem 

nationen og staten som naturaliseres, hvorved det legitimerer udelukkelsen af andre. 

Nationalstaten er således ikke en given størrelse, men en fiktion, der opretholdes af en 

hegemonisk diskurs, som privilegerer nogen på bekostning af andre. Ifølge Nira 

Yuval-Davis og Judith Butler skaber denne fiktion på den ene side nogle subjekter 

som normale, og på den anden side minoriteter som anderledes, hvorfor nationalstaten 

er base for racisme (Yuval-Davis 1997:11, Butler 2007:30-31). Nationalstaten er 

således defineret ud fra princippet om at privilegere nogen, og udelukke andre. Dette 

sker i form af statsborgerskab, som er en speciel relation til staten, der giver visse 

rettigheder og forpligtigelser (Yuval-Davis 1997:88). Som en definition af 

statsborgerskab skriver sociologen Alexandra Ålund: 

Medborgerskapet definierar den enskildes relation till staten och de grundläggande 

betingelserna för position i samhället, och omfatter såväl formellt rättsliga och 

kulturellt ideologiska som substantiellt materiella aspekter i form av verkliga 

möjligheter for politiskt deltagande, socialt medlemkap, kulturelt förverkligande och 

ekonomisk delaktighet. (Ålund 2002 :290) 

 

Ålund definerer således statsborgerskab som grundlæggende i forhold til menneskers 

position i samfundet. Postkolonial forskning om statsborgerskab, har tydeliggjort, at 

statsborgerskab ikke er en entydig ting, men at der internt blandt statsborgere findes 

differentieringsprocesser og hierarkiseringsprocesser (Yuval-davis 1997:74, Butler 

2007:6). I denne undersøgelse er fokus dog på statsborgerskab som en ind - eller 

ekskluderings mekanisme fra staten, og således hvorvidt man er anerkendt som 

statsborger eller ej. 

 

Der har igennem de sidste mange år været øget fokus på transnationalt 

statsborgerskab, globalt statsborgerskab, samt på at nationalstaten mister suverænitet 

til internationale instanser (Ålund 2002 :284-285). Her iblandt kan man forstå 

diskursen om menneskerettigheder (Yuval-Davis 1997:76). Men eftersom det i sidste 

ende er nationalstaten som tildeler enkeltpersoner og kollektiver rettigheder (Yuval-

Davis 1997:80, Butler 2007:8-9), er ideen om universelle menneskerettigheder, ifølge 

Hannah Arendt i sig selv, er en umulighed: 

Menneskerettighederne, som man antog, var umistelige, viste sig at være umulige at 

gennemtvinge – selv i lande, hvis forfatninger var baseret på dem – hver gang der 

dukkede folk op, som ikke længere var borgere i nogen suveræn stat (Arendt:1972:3). 
 

Rettigheder er således uløseligt forbundet med statsborgerskabet, hvilket har den 

konsekvens, at hvis man er statsløs, er man rettighedsløs. Det er således i dette 
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spændingsfelt denne undersøgelse befinder sig. Spændingsfeltet mellem nation, 

statsborgerskab og rettigheder. 

 

4.4 Sikkerhed 

Diskursen om sikkerhed er et centralt element i forhold til nationalstaten. Foucault 

arbejder i denne henseende med det, han kalder for sikkerhedsdispositivet. Foucault 

taler i sin forelæsningsrække Sikkerhed, territorium, befolkning om 

sikkerhedsdipositivet (Foucault 2008 b). Sikkerhedsdispositivet omhandler, hvordan 

sikkerheden fremstår som det højest opnåelige i samfundet, og tilsidesætter alle 

rettigheder og friheder. Foucault taler her om en sikkerheds og omsorgskontrakt, der 

er imellem de regerede og de regerende. Denne aftale indeholder, at man fra de 

regerendes side ville tage hånd om de regeredes sikkerhed og behov for så vidt 

muligt. Hvorimod de regerede afgiver noget af deres frihed og lader sig kontrollere 

(Foucault i Raffnsøe, Gudmand-Høyer, Thaning 2009:280). Foucault undersøger, 

hvordan sikkerhedsdispositivet bliver brugt som sammenbindende socialt fænomen 

indenfor staten: 

Denne eksklusive opmærksomhed på sikkerhed og usikkerhed var ikke noget naturgivet. Først 

igennem den gensidigt udviklede overenskomst om at skabe sikkerhed, globalt og for den 

enkelte, kom behovet for sikkerhed til at stå i centrum som et centralt sammenbindende socialt 

fænomen, og først igennem denne historie konstrueredes en altid årvågen opmærksomhed på 

alt hvad der kunne udlægges som faremomenter. Sikkerhedsaftalen indebar at man bestandigt 

fremmanede faremomenter med henblik på at bortmane dem. (Foucault i Raffnsøe, Gudmand-

Høyer, Thaning 2009:280). 
 

I forhold til sikkerhedskontrakten mellem staten og nationen er terrorisme et middel 

til at ryste i denne orden, da det viser, at regeringen ikke kan sikre befolkningen. Dette 

gør mennesker usikre og giver derved de regerende mulighed for at stramme og 

fratage frihed og indføre undtagelsestilstand. Dette tiltag er ifølge Foucault en del af 

retsstatens logik: Alle midler kan bruges for at opretholde retsstaten.  (Foucault i 

Raffnsøe, Gudmand-Høyer, Thaning 2009:281). 

Hvis den skal være troværdig […], må hele kampagnen for offentlig sikkerhed understøttes af 

spektakulære tiltag der beviser at regeringen eller ledelsen kan handle hurtigt og bestemt hen 

over lovens grund. Fremover er sikkerheden hævet over loven. Magten har villet vise at det 

juridiske arsenal er ude af stand til at beskytte borgerne. (Foucault i Raffnsøe, Gudmand-

Høyer, Thaning :281). 

 

Sikkerheden er således et centralt sammenbindingsmiddel mellem nationen og staten, 

så vigtig, at sikkerheden er hævet over loven, hvorved staten kan indføre 

undtagelsestilstand, hvis det er begrundet i sikkerheden.  
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Giorgio Agamben har ligeledes beskæftiget sig med undtagelsestilstanden. Han 

definerer undtagelsen som et ”retsligt fravær af ret”(Agamben 2009: Kilde), som 

staten benytter for at sikre sig selv mod farer udefra eller indefra (Agamben 2009:44). 

Undtagelsen er således det hegemoniske nationale projekts legitime mulighed for at 

opretholde den rådende orden. Agamben skriver: ”intet offer er for stort for vort 

demokrati, og mindst af alt midlertidigt at ofre demokratiet selv” (Agamben 

2009:36). I forlængelse af Foucault kan man således forstå undtagelsen som statens 

værktøj til at opretholde sig selv, og at denne opretholdelse har base i 

sikkerhedsdispositivet.  

 

5 Hvilke diskurser legitimerer tålt ophold? 

I dette kapitel vil jeg undersøge mit forskningsspørgsmål, Hvordan legitimeres tålt 

ophold. Dette vil jeg gøre ved at undersøge, hvordan der bliver argumenteret for og 

imod tålt ophold ud fra sikkerhedsdispositivet. Jeg vil således undersøge det 

diskursive felt omkring tålt ophold og identificere de artikultionsproceser og 

nodalpunkter, der bliver brugt til henholdsvist at legitimere og de-legitimere tålt 

ophold.  

 

5.1 Nationens sikkerhed 

I argumentationen for tålt ophold er det, både fra regeringen og Dansk Folkepartis 

side, kontrol og landets sikkerhed, der bliver lagt vægt på: 

[…] Men der er andre, myndigheder, her i landet der kan holde øje med 

personer på tålt ophold, og det fremgår også allerede af loven, at hvis man 

ikke gør det, man har fået besked på, kan der indtræde skærpede forpligtelser.  

Så det fremgår allerede af loven. 

Det, vi ønsker med denne lov, er, at det skal være skærpet allerede fra den 

første dag, fordi det er helt utilfredsstillende, at personer, som vi mener er til 

fare for landet, bare kan gå frit omkring, og at der oven i købet befinder sig 

ofre her i Danmark, som føler sig truede. Jeg tror, størstedelen af den danske 

befolkning vil være enig med mig i, at det er helt utilfredsstillende 

(Integrationsministeren Birthe Rønn Hornbech (V), indlæg a74). 

 

De artikulationer der er til stede her er at ‟skærpede forhold‟ „bliver udgangspunkt‟ 

samt „personer som vi mener er til fare for landet‟ og „gå frit omkring‟. 

Argumentationen for at det er vigtigt, at skærpelserne for mennesker på tålt ophold 

indtræder som 'udgangspunkt', bliver kædet sammen med, at det er utilfredsstillende, 

at mennesker som man mener er til fare for landets sikkerhed, kan gå frit omkring. 
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Denne henvisning til landets sikkerhed går igen: 

Vi er af den opfattelse, at en opstramning af disse regler simpelt hen er 

nødvendig, således at bl.a. de udlændinge, der af PET vurderes som farlige for 

Danmarks sikkerhed, fremover ikke bare kan vandre frit rundt. Udlændinge, 

der befinder sig her i landet på tålt ophold, bør der simpelt hen være en 

skrappere kontrol med. (Helle Sjelle (KF): indlæg a282) 

 

Der bliver i citatet artikuleret to grupper: 'mennesker der er til fare for statens 

sikkerhed' og 'mennesker på tålt ophold'. Det der går igen i de to citater, er at der 

bliver konstrueret en kobling mellem „statens sikkerhed‟ og „øget kontrol med 

mennesker på tålt ophold‟. Hvilket også er tydeligt i det næste citat: 

  

For mig og Venstres folketingsgruppe er det altså Danmarks sikkerhed, der er i 

fokus, og at vi dermed støtter det her lovforslag fuldstændig, fordi vi mener, 

det er væsentligt, at vi strammer vilkårene for personer på tålt ophold. (Karen 

Ellemann (V) indlæg a166). 

 

Igen er det Danmarks sikkerhed, der er i fokus. Nodalpunktet i regeringens 

argumentation er således Danmarks sikkerhed. Samtidig bliver der i argumentationen 

for tålt ophold sat lighedstegn mellem det at være optaget af landets sikkerhed, og et 

ønske om at stramme forholdene for mennesker på tålt ophold. Der er således en 

artikulationsproces, der forsøger at knytte disse to ting sammen. Ved således at sætte 

lighedstegn mellem disse to grupper, bliver der konstrueret en diskurs om, at hvis man 

ønsker at have kontrol med mennesker, der er til fare for landets sikkerhed, er man 

nød til at stramme forholdene for mennesker på tålt ophold. Regeringen og Dansk 

Folkeparti legitimerer således med baggrund i landets sikkerhed, en stramning af 

forholdene på tålt ophold. Samtidig med at de konstruere en diskurs om at mennesker 

på tålt ophold, er til fare for landets sikkerhed 

 

I forhold til de artikulationer som fremkommer i argumentationen for loven, bliver der 

henvist til „udlændinge, der af PET vurderes som farlige‟ og „personer, som vi mener 

er til fare for landet‟, Det interessante her er, at det er mennesker der vurderes og som 

der menes at være til fare, som der skal udøves skærpet kontrol med. Her henvises til 

at tuneseren som stramningen tager udgangspunkt i, aldrig er blevet sat for en 

dommer, men har fået tildelt tålt ophold på baggrund af en mistanke. Nationens 

sikkerhed er således i denne diskurs så vigtig, at den går forud for retssikkerheden. 

Dette bliver endnu mere tydeligt i det næste citat: 

Det helt afgørende princip er, at hvis man begår kriminalitet, skal man for 
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retten, og så må retten vurdere, om man har begået den pågældende 

kriminalitet. […] Men der er jo den undtagelse, når det handler om statens 

sikkerhed, at man kan udvise eksempelvis terrormistænkte, man kan udvise 

eksempelvis diplomater, som er på en ambassade, som man mener spionerer 

mod Danmark. (Peter Skaarup (DF) indlæg a214). 

 

Den artikulationsproces som kommer til udtryk her er „undtagelsen‟ i forhold til 

„statens sikkerhed‟. En undtagelse der betyder, at gældende rettigheder kan sættes ud 

af kraft, når det gælder statens sikkerhed. Den diskurs som Venstre, Konservative og 

Dansk Folkeparti her argumenterer for, er således en diskurs, hvor Danmarks 

sikkerhed er så vigtig, at en mistanke om at noget truer landets sikkerhed legitimerer 

en permanent undtagelsestilstand.  

 

5.1.1 Delkonklusion 

Nationens sikkerhed er nodalpunktet i legitimationen for tålt ophold. Nationens 

sikkerhed er så vigtig, at man kan tilsidesætte retssikkerheden. Samtidig er der en 

artikulationsproces, der sætter lighedstegn mellem mennesker på tålt ophold, og 

mennesker der vurderes som til fare for staten, hvorved diskursen om nationens 

sikkerhed bliver brugt til at legitimere at man strammer vilkårene for mennesker på 

tålt ophold. Regeringen og Dansk Folkeparti konstruerer mennesker på tålt ophold 

som værende til fare for landets sikkerhed, samtidig med at de konstruere nationens 

sikkerhed som så vigtig, at man kan lave en undtagelse i retsstaten. Herved 

konstruerer de tålt ophold som en permanent retslig undtagelse. 

 

5.2 Retssikkerhed 

Ifølge diskursteorien er der altid kampe i det diskursive felt i forhold til at definere 

den hegemoniske diskurs. I undersøgelsen af det nationale projekt er det derfor 

interessant at undersøge moddiskurserne, for at kunne sige noget om de forskellige 

diskurser der er til stede. Argumentationen imod tålt ophold varierer dog meget. Men 

som vi skal se i næste citat står diskursen om sikkerhed ligeledes meget centralt: 

Er der problemer med tålt ophold? Det må der siges at være; det står vel 

efterhånden klart for enhver. Konstruktionen med tålt ophold betyder nemlig 

reelt, at vi har terrormistænkte, som går frit omkring. De kan ikke udvises, for 

så sender vi dem i armene på torturbødler, og de kan ikke dømmes og sættes i 

fængsel, for materialet imod dem kan ikke lægges frem i en retssag. Sådan en 

konstruktion er ikke holdbar, og slet ikke når vi taler om at bekæmpe terror og  
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beskytte danske statsborgere - for slet ikke at tale om retssikkerheden for den 

enkelte, som hverken bliver dømt eller renset. (Karina Lorentzen, politisk 

ordfører (SF): indlæg a252). 

 

Artikulationen her er sikkerhed. Men hvor nodalpunktet for regeringen og deres 

støtteparti Dansk Folkepart, var statens sikkerhed som legitimering for en 

undtagelsestilstand, bliver der her, sat spørgsmålstegn ved konstruktionen tålt ophold. 

Der bliver således henvist til retssikkerhed og statens sikkerhed, men disse bliver ikke 

konstrueret som modsætninger. Det der således bliver problematiseret, er at 

mennesker kan ende på tålt ophold uden at være kommet for en dommer, hvilket 

ifølge denne diskurs, både går ud over den enkeltes retssikkerhed, samt statens 

sikkerhed, da de ikke bliver hverken frikendt eller frihedsberøvet.  Problematiseringen 

af mangel på domstol går igen i næste citat: 

Nu hører vi så igen Dansk Folkeparts ordfører fremhæve, at det er fuldstændig 

nødvendigt at gå på kompromis og beskære de almindelige retsprincipper, for 

at vi kan have et effektivt efterretningsvæsen. Jeg vil sige [...] at jeg da tror, 

det er rigtigt, at man i demokratier ikke kan have så effektive 

efterretningsvæsener. Jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, at der er meget 

stærkere efterretningsvæsener i diktaturer, ligesom jeg er helt sikker på, at det 

er enhver diktators drøm at kunne fjerne folk fra jordens overflade og bure 

dem inde med udsagn om, at de sikkert er statsfjendtlige eller noget andet. Det 

har vi jo hørt mange gange. Jeg vil gerne spørge: Hvor går […] balancen 

mellem retssikkerhed og den handling, vi har foran os her? (Jørgen Poulsen 

(RV) indlæg a244) 

 

Artikulationsprocessen her er en problematisering af konstruktionen omkring tålt 

ophold i modsætning til retssikkerhed og retsprincipper. Jørgen Poulsen (RV) 

konstruerer således legitimationen af undtagelsestilstanden med baggrund i nationens 

sikkerhed som en diktaturtilstand. Hvilket han artikulerer som i modsætning til 

demokratiet og retssikkerhed. I denne diskurs er det således retssikkerhed der er 

nodalpunktet. Svaret på problemstillingen, „at beskytte den danske stat og 

statsborgere‟ er således ifølge denne diskurs, at sætte mennesker der mistænkes for 

forbrydelser for en domstol.  

 

Indtil nu har vi set på debatten i forhold til nodalpunkterne statens sikkerhed og 

retssikkerhed, i forhold til om hvorvidt mennesker på tålt ophold har krav på at 

komme for en dommer. Der er også i oppositionen en diskurs omkring at forholdene 

på tålt ophold, er en krænkelse af andre retsprincipper: 
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Mener ministeren ikke, at det ikke bare er sådan små, beskedne ændringer, 

men faktisk er ret afgørende for retssikkerheden og retsopfattelsen i Danmark, 

hvis man går ind og ændrer det, så det normale, udgangspunktet, skal være, at 

mennesker, der er på tålt ophold - nogle af dem efter en administrativ proces, 

som de ikke har mulighed for at bringe for en domstol - administrativt skal 

have væsentlige indskrænkninger af deres frihed pålagt og skal opholde sig på 

Center Sandholm. (Line Barfod (EL) indlæg a369) 

Her er nodalpunktet således stadig retssikkerhed eller retsopfattelse. Artikulationen er, 

at forholdene omkring tålt ophold går imod retsprincippet om at man som 

udgangspunkt har sin frihed. Som Birthe Rønn Hornbech også var inde på, betyder 

stramningen af tålt ophold netop, at princippet er vendt om og man således som 

udgangspunkt skal tage ophold ved Center Sandholm hver dag. Den diskurs der bliver 

konstrueret, er at den „væsentlige indskrænkelse af frihed‟ som tålt ophold indebærer, 

går imod dette retsstats princip. En anden artikulering er i forhold til 

proportionalitetsaspektet: 

[...] og for det andet har historierne om, hvem der befinder sig på tålt ophold, 

jo vist, at det langtfra er alle, som kan betegnes som yderst farlige for 

samfundet. En af dem er iraner, han har holdt vagt for hashpusherne på 

Christiania, og derfor er han blevet udvist. En anden er en kinesisk abortlæge, 

som har udført nogle meget sene aborter, og som ifølge Flygtningenævnet ikke 

har været berettiget til asyl.  (Johanne Schmidt-Nielsen (EL): indlæg a326). 

I artikulationsprocessen bliver der trukket enkeltsager frem, hvorved gruppen af 

mennesker på tålt ophold bliver dekonstrueret som en homogen gruppe. „Hashpucher-

vagten‟ og „abortlægen‟ blive således artikuleret i modsætning til „farlige mennesker‟. 

Ved således at dekonstruere gruppen som farlige og som homogen, bliver der 

konstrueret en diskurs om, at en fratagelse af ret på baggrund af farlighed, ikke er 

meningsfuld. Samtidig bliver tålt ophold således problematiseret i forhold til 

proportionalitetsprincippet om, at der skal være lige straf for lige forbrydelse og ulige 

for ulige, ved at gruppen bliver til enkeltindivider.  

 

5.2.1 Delkonklusion 

Nodalpunktet for argumentationen imod tålt ophold er retssikkerhed, hvilket betyder 

at problemet bliver konstrueret på en helt anden måde. Det centrale problem for 

oppositionen er konceptet 'tålt ophold', som muliggør at mennesker kan blive dømt 

uden dommer, samtidig med at de ikke bliver frihedsberøvet, men blot frataget deres 

rettigheder. Konceptet tålt ophold som en undtagelsestilstand, bliver således 

konstrueret som både til fare for retsstaten og for statens sikkerhed.  
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5.3 Det konfliktfulde projekt  

Tålt ophold er et tomt koncept, som forskellige aktører inden for nationalstaten 

kæmper om, hvordan skal konstrueres, hvilken mening det skal have. Den ene gruppe, 

som er repræsenteret af regeringen og støttepartiet Dansk Folkepart, artikulerer 

nationens sikkerhed, den anden gruppe, oppositionen, artikulerer retssikkerhed. Det er 

således helt forskellige konstruktioner af hvad tålt ophold er. Og således hvorvidt der 

er legitimitet til en undtagelsestilstand. Regeringen konstruerer mennesker på tålt 

ophold som værende til fare for staten, hvorved de legitimerer en undtagelsestilstand. 

Oppositionen konstruerer tålt ophold dels, som et retssikkerhedsmæssigt problem, 

dels et problem for nationens sikkerhed. 

 

Der er således en fælles diskurs om, at sikkerhed er det vigtigste i argumentationen 

omkring tålt ophold. I forhold til Foucaults teori om sikkerhedsdispostivet er dette 

interessant. Sikkerhedsdispositivet er netop essentielt i forhold til konstruktionen af 

Staten. At sikre statsborgernes sikkerhed er således en central del af statens kontrakt 

med statsborgerne, hvorfor sikkerheden er hævet over loven (Raffnsøe, Gudmand-

Høyer, Thanning:281). Ud fra dette kan man således forstå, at de forskellige aktører 

indenfor nationalstaten benytter sikkerhedskortet for at få legitimitet til deres 

nationale projekt.  

 

6 Hvilke diskurser konstruerer tålt ophold 

I forrige kapitel så vi at diskursen om nationens sikkerhed, blev brugt til at legitimere 

tålt ophold. I følgende kapitel vil jeg analysere, hvilke diskurser der bliver brugt i 

konstruktionen af gruppen på tålt ophold. Analysen bevæger sig dermed fra at 

undersøge, hvad der legitimerer tålt ophold, til at dykke et niveau længere ned, og 

undersøge, hvilke diskurser der konstruerer tålt ophold. 

 

6.1 Ikke-statsborgeren 

Centralt som årsag for L69, var sagen om tuneseren der af PET blev mistænkt for at 

ville begå overgreb. Som jeg også har været inde på tidligere, handlede sagen om tre 

mænd. I dette citat kommenterer Frank Aaen (EL) på det paradoksale i denne sag. 

Jeg har så et spørgsmål, for det hænger jo ikke sammen, det, der bliver sagt. 

Der er tre personer, der er anklaget for nogenlunde det samme. Den ene er 

rejst ud af landet. Hvis det nu antages, at det er farlige personer, så kunne 
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vedkommende da ikke bare få lov at rejse. Den anden går bare rundt i 

Danmark, fordi vedkommende er dansker. Hvis vedkommende er farlig, kan 

vedkommende da ikke bare gå rundt. Og den tredje mener man så at man kan 

nappe, fordi vedkommende er udlænding, og vedkommende bliver så dømt til 

et surrogatfængsel. 

Det hænger da ikke sammen. Hvor er retsbevidstheden henne? Hvor er den 

retssikkerhed […] (Frank Aaen (EL) indlæg a316) 

 

Igen bringes diskursen om retssikkerhed ind. De artikulationer som kommer frem her, 

er at „tre personer er mistænkt for det samme‟, men at „danskeren går fri‟, mens 

„udlændingen bliver dømt‟. Det bliver således problematiseret, at der bliver 

distanceret mellem ikke danske statsborgere og danske statsborgere som er under 

mistanke. I tråd med diskursen om at der bliver skelnet mellem, hvordan man 

retssikkerhedsmæssigt behandler danske statsborgere og ikke danske statsborgere, 

ligger næste citat: 

[…] vil være fordelagtigt for debatten, at vi, når der er tale om retssikkerhed 

og retsprincipper, sådan i højere grad går over til at tale om retsprincipper og 

retssikkerhed for den generelle befolkning, for folk, som sådan set bare går 

rundt og opfører sig stille og roligt og ikke gør noget forkert, og som ikke 

bliver vurderet af efterretningstjenesterne til at være en trussel for statens 

sikkerhed? Burde vi ikke i højere grad tale om retssikkerhed for disse 

mennesker i stedet for at tale om retssikkerhed for de mennesker, som vi 

typisk taler om retssikkerhed for? Det er ikke, fordi jeg synes, den ikke skal 

gælde for dem, men er der ikke […] sådan lidt en skævhed i debatten? (Martin 

Henriksen (DF) indlæg a164) 

 

De artikulationer der kommer frem her, er opdeling i to grupper af mennesker, „dem 

der bliver mistænkt for at gøre noget forkert‟ og „den generelle befolkning‟. Ifølge 

Martin Henriksen (DF) er det således en skævhed i debatten at tale om retssikkerhed 

for mennesker der bliver ‟mistænkt for at begå forbrydelser‟, frem for at tale om 

retssikkerhed for ‟mennesker der ikke er mistænkt‟. Dette er interessant i lyset af at 

gruppen af mennesker på tålt ophold, i denne diskurs, er konstrueret som til fare for 

staten. I diskussionen om retssikkerhed bliver der således artikuleret en modsætning 

imellem retssikkerhed for den ‟generelle befolkning‟ og for ‟mennesker på tålt 

ophold‟. Samtidig bliver der, som Frank Aaen (EL) er inde på, i praksis sondret 

mellem konsekvenserne for ikke-statsborgere og statsborgere. I denne diskurs er det 

således en nødvendighed at tilsidesætte retssikkerheden for mennesker uden dansk 

statsborgerskab, til fordel for mennesker med dansk statsborgerskab.  
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6.1.1 Delkonklusion 

I konstruktionen af tålt ophold bliver der dels sondret mellem danske statsborgere og 

ikke danske statsborgere, dels mellem mennesker der er til fare for staten og den 

generelle befolkning. I kraft af at mennesker på tålt ophold i denne diskurs er 

konstrueret som til fare for staten, samt uden dansk statsborgerskab, bliver der 

konstrueret en diskurs om at sikkerheden for den generelle befolkning, står i 

modsætning til (rets)sikkerheden for mennesker uden dansk statsborgerskab. 

 

6.2 Den kriminelle 

I forhold til at lovforslaget ikke kun har konsekvenser for mennesker der er mistænkt 

for at være til fare for landets sikkerhed, kommer der en diskurs i spil om den 

kriminelle: 

Dette lovforslags nødvendighed er naturligvis aktualiseret af sagen om de 

administrativt udviste tunesere, der angiveligt planlagde et drab på tegneren 

Kurt Westergaard, men loven gælder alle udlændinge på tålt ophold, og den 

konkrete sag har alene demonstreret, at reglerne, som de ser ud i dag, ikke er 

gode nok. Dette kan være en anledning til at gentage, at personer på tålt 

ophold er på tålt ophold, enten fordi de vurderes til at være til fare for statens 

sikkerhed eller på grund af alvorlig kriminalitet, enten i hjemlandet eller her i 

Danmark. (Karen Ellemann (V) indlæg a84). 

 

Artikulationerne i dette citat er „angiveligt planlagde drab‟ „til fare for statens 

sikkerhed‟ og „alvorlig kriminalitet‟. Den nye artikulation der bliver sat i spil, er 

således en diskurs om alvorlig kriminalitet. Den nye dimension i diskursen betyder, at 

sagen om manden der blev mistænkt for at være til fare for statens sikkerhed, kun har 

aktualiseret, at mennesker på tålt ophold skal have strammere vilkår. Det handler 

således ikke alene om, hvorvidt man er til fare for statens sikkerhed eller ej. Dette 

bliver uddybet i næste citat: 

der er tale om en stramning, men det er jo bestemmelser, der findes i den 

pågældende lov i forvejen, og de retter sig alene mod den personkreds, der er 

på tålt ophold, på grund af at de er til fare for statens sikkerhed eller at de har 

begået kriminalitet og nægter at udrejse, sådan som det er pålagt dem. 

(Integrationsministeren Birthe Rønn Hornbech (V) indlæg a70). 

 

Her er der yderligere en artikulering om at ‟nægte at udrejse‟. Legitimeringen af tålt 

ophold bliver således ikke kun konstrueret ud fra statens sikkerhed, de nye 

artikulationer er ‟kriminelle‟ der ‟nægter at rejse‟. Det at have begået kriminalitet, 
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enten i hjemlandet eller i Danmark, og nægte at forlade Danmark, er således et andet 

element i regeringens konstruktion af tålt ophold. 

 

Der er således en diskurs om at mennesker på tålt ophold, nægter at forlade landet. I 

forhold til hvorvidt der er tale om, at mennesker på tålt ophold nægter at rejse, 

kommer der en anden diskurs i spil fra oppositionen: 

 […] hvis de vender tilbage til deres hjemland, er de i risiko for 

nedværdigende behandling, tortur eller dødsstraf (Morten Østergaards (RV) 

indlæg a86). 

Artikulationerne her er således ‟nedværdigende behandling, tortur eller dødsstraf‟ i 

forbindelse med en ‟tilbagevenden‟. Dette ligger i forlængelse af det næste citat. 

[…] at personer på tålt ophold i modsætning til udviste asylansøgere står i en 

helt den situation, for hvor skal de rejse hen? De har jo netop i modsætning til 

de afviste asylansøgere ingen mulighed for at rejse. (Jørgen Poulsen (RV) 

indlæg a160) 

I oppositionens argumentation imod tålt ophold, bliver en ‟udrejse‟ således sat i 

forbindelse med ‟nedværdigende behandling, tortur eller dødsstraf‟. Hvorved en 

udrejse bliver konstrueret som ‟ikke-mulig‟. Dette står dog i modsætning til 

regeringens konstruktion. 

Svaret på spørgsmålet er meget enkelt: Personer på tålt ophold kan frit forlade 

landet. De har det valg, at de frit kan forlade landet, og vi overholder 

forpligtelserne ved ikke at smide dem ud, fordi vi overholder internationale 

forpligtelser. (Karen Ellemann (V) indlæg a88). 

 

De artikuleringer der er i spil i dette citat er dels at „mennesker på tålt ophold frit kan 

forlade landet‟, og at man ikke „bryder internatonale forpligtelser ved at smide dem 

ud‟. At mennesker på tålt ophold er uønskede, er ligeledes en pointe i næste citat: 

Jeg kan beklage, at der er så mange på tålt ophold. Jeg synes sådan set, de 

skulle tage benene på nakken, for vi er trætte af, at vi har krigsforbrydere og 

terrormistænkte i Danmark, men når det nu er sådan, må vi jo forholde os til 

det. (Peter Skaarup (DF) a210). 

 

Mennesker på tålt ophold, bliver her konstrueret som krigsforbrydere og 

terrormistænkte, som man må „forholde sig til‟. Samtidig kan man ikke „smide dem 

ud‟ pga. „internationale forpligtelser‟. I forlængelse af disse artikulationer, kan man 

forstå forholdene på tålt ophold, som motivationsfremmende foranstaltninger, for at få 

uønskede mennesker på tålt ophold til at rejse ud af landet, uden at man bryder 

internationale forpligtelser.  
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Artikulationsprocessen hos regeringen er her, at der bliver sat lighedstegn mellem „vi 

holder ikke på dem‟ og „mulighed for at rejse‟. Dette står i modsætning til 

oppositionens diskurs, hvor „en tilbagevenden‟ er lig med „tortur og drab‟, hvorfor det 

ses som „ikke muligt‟. Mennesker på tålt ophold er netop på tålt ophold, enten fordi 

de ikke har noget statsborgerskab, eller fordi de ikke kan vende tilbage til det land, 

hvor de har statsborgerskab i, uden at blive udsat for tortur eller drab. Nationalstaten 

er den instans, der giver mennesker rettigheder og sikkerhed i kraft af deres 

statsborgerskab (Yuval-Davis 1997:88). Når statsborgere ikke kan gøre brug af dette 

statsborgerskab, uden at blive udsat for tortur eller drab, kan man argumentere for at 

statsborgerskabet ophører eller er ugyldigt. Mennesker på tålt ophold har således ikke 

noget gyldigt statsborgerskab, de er statsløse.  

 

6.2.1 Delkonklusion 

Mennesker på tålt ophold er konstrueret ud fra diskurserne ikke-danske statsborgere 

og kriminelle, og er derfor uønskede. Tålt ophold kan således ses som en 

motivationsfremmende foranstaltning, i forhold til at få dem til at udrejse, uden at 

bryde med internationale forpligtelser ved ikke at tvangsudsende dem. At mennesker 

på tålt ophold ikke er spærret inde, bliver konstrueret som en argumentation for at de 

frit kan forlade landet, hvorved det bliver legitimeret, at man ikke har nogen 

forpligtelser i forhold til, hvordan de skal behandles. Samtidig er tålt ophold defineret 

ved, at mennesker på tålt ophold ikke kan rejse dertil, hvor de har statsborgerskab, 

uden at blive udsat for tortur eller drab, hvilket i praksis betyder, at de er statsløse, og 

derfor ude af stand til at forlade Danmark. 

 

6.3 Udgangspunktet er ingen rettigheder 

I forhold til debatten om tålt ophold, bliver der flere gange brugt artikulationer som 

‟menneskerettigheder‟ og ‟demokratiske rettigheder‟: 

Kampen for at forsvare grundlæggende menneskerettigheder og demokrati 

vindes ikke ved at underminere demokratiske rettigheder, og præcis derfor er 

det så meget desto mere foruroligende, at vi i dag behandler et forslag, som 

forringer forholdene for retsløse mennesker, og som viderefører 

Guantánamoprincipper i Danmark i stedet for at afskaffe dem. […] 

Grundlæggende menneskerettigheder gælder for alle og kan ikke gradbøjes, 

heller ikke selv om anklagerne er alvorlige. […] Vi har at gøre med et helt 

klart brud på de garantier, der burde være i en retsstat, et brud med princippet 

om magtens tredeling, og et brud med, at ingen skal kunne pålægges straf 

uden at blive stillet for en dommer. […] (Johanne Schmidt-Nielsen (EL): 

indlæg a326). 
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Artikulationerne der bliver lagt vægt på her er „grundlæggende menneskerettigheder‟, 

„demokrati‟ samt „demokratiske rettigheder‟, hvorved der bliver konstrueret en 

diskurs om, at i en retsstat skal man stilles for en dommer for at blive dømt. Samt en 

diskurs om at grundlæggende menneskerettigheder gælder for alle, uanset nationalt 

tilhørsforhold og forbrydelser.  Til dette bliver der svaret: 

 

[…] siger, at man fratager disse mennesker deres rettigheder. Har fru Johanne 

Schmidt-Nielsen ikke forstået, at når man er udvist af Danmark, har man 

principielt ingen rettigheder i Danmark? (Jesper Langballe (DF) indlæg a337) 

 

I modsætningen til diskursen om grundliggende menneskerettigheder for alle, er her 

en artikulering af, at når man er „udvist af Danmark‟, har man „ingen rettigheder i 

Danmark‟. Ifølge denne diskurs, fratager man således ikke mennesker på tålt ophold 

nogen rettigheder, de har nemlig som udgangspunkt ikke nogen. Hvor der således fra 

oppositionen blev fremlagt en diskurs om menneskerettigheder, der gælder for alle, er 

menneskerettigheder ifølge regeringen og Dansk Folkepartis diskurs, ikke noget 

universelt, men derimod noget der er knyttet til nationalstaten og nationalt 

tilhørsforhold. Det betyder, at mennesker der bliver udvist af Danmark, ligegyldig om 

de stadig befinder sig indenfor nationalstatens grænse, har mistet alle rettigheder. 

 

Man fratager således ikke mennesker på tålt ophold deres rettigheder, de har som 

udgangspunkt ikke nogen. Dette er interessant ud fra Hannah Arendt teori om at 

menneskerettigheder er meningsløse udenfor nationalstaten (Arendt:1972:3). 

Mennesker på tålt ophold er således statsløse, hvorfor der ikke er nogen suveræn til at 

give rettigheder, hvilket betyder, at de kan blive frataget alle deres rettigheder. 

Mennesker på tålt ophold i Danmark er således statsløse og rettighedsløse. 

 

6.3.2 Delkonklusion 

Der er to forskellige diskurser i spil omkring rettigheder. Hvor oppositionen 

artikulerer en diskurs om grundlæggende menneskerettigheder og demokratiske 

rettigheder, der gælder alle ligegyldig nationalt tilhørsforhold, artikulerer regeringen 

en diskurs om rettigheder, som udelukkende er knyttet til statsborgerskabet. Ifølge 

denne diskurs findes der således ingen rettigheder for mennesker uden 

statsborgerskab. Derfor er mennesker på tålt ophold som udgangspunkt rettighedsløse. 
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7 Tålt ophold og det nationale projekt i Danmark 

"Den herskende orden afslører sig i det, den udelukker" (Fogh Jensen 2008:10). Tålt 

ophold befinder sig i nationalstatens grænseland, og er defineret indenfor det 

hegemoniske nationale projekt. Man kan således undersøge regeringen og Dansk 

Folkepartis nationale projekt, ved at analysere de diskurser som konstruerer tålt 

ophold.  

 

Tålt ophold bliver konstrueret i spændingsfeltet mellem diskursen om kriminalitet og 

statsborgerskab. Hvor disse to diskurser møder hinanden opstår der et retsløst område, 

en undtagelsestilstand, som bliver legitimeret af sikkerhedsdiskursen. Det nationale 

projekt i Danmark er således baseret på en diskurs om statsborgerskab, hvor 

rettigheder udelukkende er knyttet til statsborgerskab. Mennesker uden dansk 

statsborgerskab har herved i udgangspunktet ikke nogen rettigheder i Danmark. 

Derudover er det et projekt, der bygger på en diskurs om lov og sikkerhed, hvor alene 

en mistanke om at en ikke-dansk statsborger vil bryde loven, er nok til skabe en 

undtagelsestilstand. 

 

Det nationale projekt der skabes gennem tålt ophold, er et projekt hvor de basale, 

demokratiske principper i retsstaten ophæves for mennesker, der ikke har 

statsborgerskab. Dette gøres ved at konstruere et modsætningsforhold mellem to 

grupper af mennesker: de danske statsborgere og de ikke-danske, hvor statens 

sikkerhed kommer til at stå i modsætning til retssikkerhed for ikke-danske 

statsborgere. Samtidig bliver diskursen om, at mennesker på tålt ophold er til fare for 

statens sikkerhed, brugt til at legitimere undtagelsestilstand, hvorved konceptet tålt 

ophold legitimerer regeringens nationale projekt, da det konstruerer et behov for 

sikkerhed og kontrol. Det nationale projekt og tålt ophold står således i et forhold til 

hinanden, hvor de bekræfter hinandens eksistens. 
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8 Undtagelsen (Konklusion) 

Hvilke diskurser benyttes i argumentationen for L69, stramning af udlændingeloven i 

forhold til tålt ophold? Og hvordan konstrueres herigennem det parlamentariske 

flertals nationale projekt? 

 

Den permanente undtagelsestilstand som skabes i konceptet tålt ophold, konstrueres 

igennem diskurserne om den kriminelle samt ikke-statsbogeren og legitimeres 

igennem sikkerhedsdispositivet. Sikkerhed er det centrale element i legitimeringen af 

det nationale projekt, hvilket kan forstås i forlængelse af sikkerhedsdispositivet som 

essentielt i forhold til konstruktionen af den nationale kontrakt. At sikre 

statsborgernes sikkerhed er således afgørende i konstruktionen af nationalstaten og 

dermed det vigtigste argument i forhold til at konstruere og gennemføre det nationale 

projekt. Ved at sætte lighedstegn mellem mennesker på tålt ophold og mennesker der 

vurderes som til fare for staten, anvender regeringen og Dansk Folkeparti, diskursen 

om nationens sikkerhed til at legitimere, at man strammer vilkårene for mennesker på 

tålt ophold og konstruerer tålt ophold som en permanent retslig undtagelse. Samtidig 

bliver der i forhold til tålt ophold sondret mellem danske statsborgere og ikke-danske 

statsborgere. I kraft af at mennesker på tålt ophold i denne diskurs er konstrueret som 

til fare for staten, samt uden dansk statsborgerskab, bliver der konstrueret en diskurs 

om at sikkerheden for den generelle befolkning, står i modsætning til 

(rets)sikkerheden for mennesker uden dansk statsborgerskab. Der bliver således med 

baggrund i sikkerhedsdiskursen, muliggjort en undtagelsestilstand for alle ikke-

statsborgere.  

 

Mennesker på tålt ophold er konstrueret ud fra diskurserne ikke-danske statsborgere 

og kriminelle, og er derfor uønskede, samtidig med at de ikke kan tvangsudvises, 

uden at Danmark bryder med menneskerettighedskonventionen. Tålt ophold kan 

således ses som en motivationsfremmende foranstaltning, i forhold til at få 

menneskene på tålt ophold til at udrejse, uden at bryde med internationale 

forpligtelser. Ifølge regeringen og Dansk Folkeparti, er rettigheder noget der hænger 

sammen med nationalt tilhørsforhold. Ifølge denne diskurs findes der ingen 

rettigheder for mennesker uden statsborgerskab. Samtidig er tålt ophold defineret ved, 

at menneskene på tålt ophold ikke kan rejse til det land hvor de har statsborgerskab, 
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uden at blive udsat for tortur eller drab, hvilket i praksis betyder, at de er statsløse. At 

de således er statsløse har den konsekvens, at de som udgangspunkt ikke har nogen 

rettigheder. 

 

Sikkerhedsdiskursen er ligeledes central i oppositionens argumentations imod tålt 

ophold, men her er det retssikkerhed, der er det centrale. Ifølge oppositionens diskurs 

er konceptet tålt ophold problematisk, da det muliggør at mennesker kan blive dømt 

uden dommer, samtidig med at de ikke bliver frihedsberøvet, men blot frataget deres 

rettigheder. Konceptet tålt ophold som en undtagelsestilstand, bliver således 

konstrueret som både til fare for retsstaten og for statens sikkerhed. Derudover bliver 

tålt ophold problematiseret ud fra en diskurs om grundlæggende menneskerettigheder 

og demokratiske rettigheder, der gælder alle ligegyldig nationalt tilhørsforhold.   
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Bilag 1  
Personer på tålt ophold 

 

Advokat Marianne Vølund har for Foreningen af Udlændingeretsadvokater 

interviewet 17 personer ud af i alt 29 som enten er, eller er på vej til at komme, 

på tålt ophold. 

SE: http://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=11601 

 

Udvisningsdomme: 
 

1. Afsonet 1 års fængsel.  

Palæstinenser fra Libanon. 52 år. Kom til Danmark i 1988. Arbejdet i ungdomsklub i 

Danmark. Fik en dom på 1 års fængsel for besiddelse af narkotika og en 

udvisningsdom. Har 10 børn ml. 12–33 år i Danmark og 7 børnebørn. Mor, søskende 

mv. i Danmark. Har været på tålt ophold i 11 måneder. Er pålagt at bo i Sandholm.  

2. Afsonet 1½ års fængsel.  

Iraner, 37 år. Kom til Danmark i 1990. Fik en dom på 1½ års fængsel for at være vagt 

på Christiania. Ingen kone og børn. Bror i Danmark, søstre og bror i Sverige. På tålt 

ophold i 7 måneder. Er pålagt at bo i Sandholm, men bor det meste af tiden hos sin 

bror. Søgte om privat indkvartering, fik afslag.  

3. Behandlingsdom på 1½ år.  

Tetjenien, 49 år. Kom til Danmark i 2003. Fik en behandlingsdom for vold på 1½ år. 

Har 2 børn i Danmark på 16 og 18 år. På tålt ophold i 1 år og 10 måneder. 

4. Afsonet 2 års fængsel. 

Iran, 46 år. Kom til Danmark i 1992 som FN-flygtning. Fik en dom på 2 års fængsel 

for besiddelse af narkotika og en udvisningsdom. Ægtefælle og datter på 15 år i 

Danmark som har dansk statsborgerskab og bor i Århus. På tålt ophold i 5 måneder. 

Er pålagt at bo i Sandholm, men bor det meste af tiden hos sin familie i Århus.  

5. Afsonet 2 års fængsel.  

Ethiopien, 39 år. Kom til Danmark i 1994 som FN-flygtning. Fik en dom på 2 års 

fængsel for røveri og en udvisningsdom. Ægtefælle og barn på 1 år og 4 mdr. i 

Danmark, bor i Odense. Har været på tålt ophold i 1½ år. Er pålagt at bo i Sandholm, 

men bor det meste af tiden hos sin familie i Odense. Søgt om privat indkvartering, 

men fik afslag.  

6. Afsonet 6 års fængsel.  

Irak, 48 år. Kom til Danmark i 1984 år. Fik en dom på 6 års fængsel for besiddelse af 

narkotika og en udvisningsdom. Har været gift i 8 år, ingen børn. Mor og søster i 

Danmark, søstre og bror i Sverige. Har været på tålt ophold i 1½ år. Er pålagt at bo i 

Sandholm.  

7. Afsonet 5 års fængsel.  

http://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=11601
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Iran, 46 år. Kom til Danmark i 1991. Har arbejdet som fotograf i Iran. Han var 

fængslet og udsat for tortur i Iran. I Danmark kom han ud i et stofmisbrug. I 1997 fik 

han en dom på 5 års fængsel for besiddelse af narkotika og en udvisningsdom. Har en 

søster i Danmark. Har været på tålt ophold i 7 år. Er pålagt at bo i Sandholm, og bor 

der.  

8. Afsonet 7 års fængsel.  

Afghanistan, 37 år. Kom til Danmark i 2000. Har arbejdet på slagteri i Danmark. Fik 

en dom på 7 års fængsel og en udvisningsdom efter et alvorligt slagsmål med en 

kollega, hvor kollegaen døde som følge af volden. Har ægtefælle og barn på 1 år i 

Danmark. Er startet på Teknisk Skole gennem Røde Kors. Har været på tålt ophold i 2 

måneder. Er pålagt at bo i Sandholm.  

9. Har afsonet 8 års fængsel.  

Iran, 27 år. Kom til Danmark i 2000. Fik en dom på 10 års fængsel og en 

udvisningsdom for manddrab. Har ingen familie i Danmark. Har i fængslet taget 9. og 

10. klasse. § 31- sag verserer i Nævnet, endnu ikke berammet. Udlændingeservice har 

vurderet at han ikke kan udsendes til Iran. 

10. Behandlingsdom på 5 år.  

Iran, Kom til Danmark i 1985. Fik en behandlingsdom på 5 år og en 

udvisningsdom for narkotikakriminalitet. Har boet sammen med dansk 

kæreste i 24 år. 

11. Afsonet 7 års fængsel. 

Tyrkiet, 45 år. I Danmark siden 1980. Fik en dom på 7 års fængsel for besiddelse af 

narkotika og en udvisningsdom. Har forældre og to børn i Danmark.  

 

 

Forbrydelser mod menneskeheden: 

12. Forbrydelser mod menneskeheden.  

Libyen. 37 år. I Danmark siden 2001, boet i Sandholm. Blev som 17-årig ansat som 

politisoldat. Fik ordre til at likvidere modstandsfolk, har slået en person ihjel i 

selvforsvar. Turde først sige fra over for disse opgaver efter 5 år. Kone og to børn på 3 

og 6 år. Har været på tålt ophold i 7 år. Bor i Sandholm 

13. Forbrydelser mod menneskeheden.  

Iran, 43 år. Boet i Danmark siden 1990. Kom til Danmark som FN-flygtning, mistede 

opholdstilladelse på grund af udvisningsdom. Er kurder, deltog i den væbnede 

kurdiske modstandskamp som 17-18 årig, på et tidspunkt hvor tusinder af kurder 

blev forfulgt, fængslet og henrettet af den iranske regering. Ingen familie. Har været 

på tålt ophold I 4 år. 

14. Forbrydelser mod menneskeheden 

Kinesisk kvinde, 37 år. I Danmark siden 2004 sammen med ægtefælle  

som har asyl. Har udført tvangsmæssige og sene aborter for det kinesiske styre.  

Ægtefælle og 3 børn. Har været på tålt ophold i 4 år. 
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Administrativt udvist: 

15. Tuneser, der af PET er mistænkt for at ville myrede  

 mohammadtegneren Kurt Westergaard. 

16. Iraker, er af PET mistænkt for at være til fare for statens sikkerhed. 

17. Iraker, er af PET mistænkt for at være til fare for statens sikkerhed. 
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Bilag 2  
Materiale henvisninger 

 

 

Indlæg a  Henviser til 1.behandling af Lovforslaget L69 Samling 2008-09 

 

Debatten kan findes: 

http://www.ft.dk/samling/20081/lovforslag/L69/index.htm 

 

 

 

Indlæg b  Henviser til 2.behandling af Lovforslaget L69 Samling 2008-09  

 

Debatten kan findes på: 

http://www.ft.dk/samling/20081/lovforslag/L69/index.htm 

 

 

Indlæg c  Henviser til 3.behandling af Lovforslaget L69 Samling 2008-09  

 

Debatten kan findes på: 

http://www.ft.dk/samling/20081/lovforslag/L69/index.htm 

 

 

 


