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Høring over udkast til lovforslag om ændring af 
udlændingeloven (Ændring af kriterierne for 
udvælgelse af kvoteflygtninge)  
 

11.11.15 

  
Ministeriet for Udlændinge, Integration og Bolig har ved e-mail af 14. 
oktober 2015 til Dansk Flygtningehjælp anmodet om en udtalelse til 
ovennævnte udkast til forslag om ændring af udlændingeloven.   
 
Dansk Flygtningehjælp sætter pris på muligheden for at fremkomme med 
bemærkninger. 
 
Dansk Flygtningehjælp skal indledningsvist minde om og understrege, at 
genbosætning af flygtninge handler om at tilbyde sikkerhed og en varig 
løsning til personer, der i deres hjemland er i risiko for forfølgelse eller andre 
meget alvorlige overgreb og som derudover befinder sig i en situation i 
opholdslandet, der er så problematisk, at UNHCR vurderer, at den eneste 
holdbare løsning er, at de bliver genbosat til et tredje land.  
 
Det helt overordnede formål med genbosætning må naturligvis være at 
bringe flygtninge i sikkerhed og skabe en varig løsning på deres 
flugtsituation. Hvorvidt genbosætningen er vellykket, bør vurderes i dette 
lys. 
 
Dansk Flygtningehjælp finder således, at det må kunne lægges til grund, at 
langt størsteparten af de flygtninge, som UNHCR har fundet anledning til at 
anmode Danmark om at genbosætte, vil opleve en markant forbedring af 
deres livssituation ved at flytte til Danmark. At slå rod her kan være 
vanskeligt og kræver en fælles indsats fra både flygtningen og fra det 
modtagende samfund, men tages flygtningens baggrund og mulige 
alternativer i betragtning, kan der ikke være tvivl om, at langt de fleste vil 
have glæde af at blive genbosat til Danmark.  



 
 
 
 
 

2/3 

Når Danmark bliver anmodet af UNHCR om at genbosætte en given flygtning, 
har UNHCR for det første vurderet, at personen opfylder betingelserne for at 
blive anerkendt som flygtning, for det andet at personen ikke har andre 
muligheder for en varig løsning på sin flugt end at blive genbosat, og for det 
tredje har UNHCR vurderet, at genbosætning til Danmark vil være mest 
hensigtsmæssigt.  
 
Dansk Flygtningehjælp finder derfor, at medmindre der er særlige 
omstændigheder, der taler imod, at integrationen kan blive vellykket, så bør 
risikoen for forfølgelse og andre alvorlige overgreb i hjemlandet samt den 
manglende mulighed for fortsat ophold i opholdslandet være eneste kriterier 
for udvælgelsen af kvoteflygtninge. 
 
Hvis man imidlertid ønsker at fastholde integrationspotentiale som centralt 
udvælgelseskriterium, skal Dansk Flygtningehjælp henstille til, at dette ikke 
bliver på bekostning af hensynet til, at flygtninge, der befinder sig i en særligt 
udsat og håbløs situation, bringes i sikkerhed. Dansk Flygtningehjælp skal 
endvidere henstille til, at kriteriet ikke anvendes i forhold til uledsagede 
flygtninge, der både er blandt de mest sårbare, men også – med den rette 
indsats - blandt de mest omstillingsparate. 
 
Det fremgår af lovforslagets tekst, at udlændingens mulighed for at slå rod i 
Danmark og få glæde af opholdstilladelsen ikke skal indgå ved udvælgelsen, 
hvis særlige grunde taler derimod. Dansk Flygtningehjælp finder det uklart, 
om denne mulighed for at fravige integrationspotentialet som udvælgelses-
kriterium alene omfatter ’Twenty or more’- og hastesagerne eller om andre 
omstændigheder kan føre til en fravigelse af hovedreglen. Ligeledes finder vi 
det uklart, om integrationspotentialekriteriet vil skulle anvendes i tilfælde af 
såkaldt strategisk genbosætning. 
 
Dansk Flygtningehjælp skal anbefale, at det klart kommer til at fremgå af 
lovteksten eller af bemærkninger, at de subsidiære kriterier også kan fraviges 
i tilfælde hvor flygtningen - uden at situationen er så akut, at sagen 
behandles som hastesag - befinder sig i en oplagt udsat og/eller håbløs 
situation.  
 
Det bemærkes, at lovens ikrafttrædelsesdato er oplyst forskelligt i 
lovforslagets forskellige dele. 
 
Afslutningsvis skal Dansk Flygtningehjælp benytte lejligheden til endnu 
engang at foreslå, at antallet af kvotepladser hæves, således at flere 
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flygtninge tilbydes adgang til en varig løsning på deres flugt på en human og 
sikker måde, fremfor ved hjælp af menneskesmuglere og farlige rejseruter. 
 
Med venlig hilsen 

 
Andreas Kamm, 
Generalsekretær 
Dansk Flygtningehjælp 
Email: andreas.kamm@drc.dk 
Telefon direkte: 3373-5130 
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