
Hvorfor rejser de ikke bare hjem? 
Konference om personer på tålt ophold og afviste asylansøgere i Danmark 

Torsdag den 12. september 2013 kl. 10-17. 

Fællessalen, Christiansborg 

Ordstyrer: Knud Vilby, journalist. 

PROGRAM: 

 10.00-10.20: Velkomst. 

• Zenia Stampe, MF for Radikale Venstre, udlændingeordfører 

• Jørgen Estrup, Formand for FN-forbundet 

10.20-10.30: Indledning. 

• Carl Erik Foverskov, Projektleder, Den Danske Helsinki-Komité: 

 Gennemsigtighed i forvaltningen af hjemsendelsesproceduren. 

10.30-11.45: Juridiske perspektiver. 

• Jens Vedsted-Hansen, Professor, Aarhus Universitet: 

 Udsendelseshindrede og berostillede. 

− Udvisningsregler 

− Juridiske aspekter ved langvarige asylophold. 

• Bjørn Elmquist, Advokat, Formand for Retspolitisk Forening: 

 Tålt ophold. 

− Juridiske og menneskeretslige aspekter ved tålt ophold 

− Eksempler på sager, der har resulteret i tålt ophold. 

• Inge Neufeld, Cand.scient.pol., børnepolitisk konsulent, Red Barnet: 

 Afviste asylansøgeres børn — har de rettigheder? 

• Spørgsmål fra salen til de tre oplægsholdere. 

11.45-11.55: Kort Pause. 



11.55-13.00: Udsendelsesforløbet. 

• Michala Bendixen, Refugees Welcome: 

  Hvorfor rejser de ikke bare hjem? 

− Eksempler på, hvorfor asylansøgere trods afslag ikke bare rejser hjem 

− Eksempler på asylansøgere, der gerne vil, men er forhindrede i at rejse hjem. 

• Zachary Whyte, Antropolog, Ph.D. (Oxford) om det danske asylsystem, Kbh. Univ.: 

  Udsendelsesproceduren i europæisk perspektiv. 

− Er der nogen steder, hvor de bare rejser hjem? 

− Hvad indebære returprogrammer for afviste asylansøgere? 

• Spørgsmål fra salen til de to oplægsholdere.  

13.00-13.50: Frokost. 

13.50-15.05: De sundhedsmæssige og sociale konsekvenser af langvarige ophold. 

• Ivan Doulgeroff, Chefpsykolog og fagchef, Røde Kors  
  Psykologiske og sociale faktorer i relation til langt ophold. 

• Ebbe Munk-Andersen, Virksomhedsansvarlig læge, psykiater, Røde Kors. 

  Sundhedsmæssige konsekvenser. 

• Lene Lier, Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, Ph.D., tidligere overlæge. 

  Konsekvenser for børnenes udvikling. 

•  Spørgsmål fra salen til de tre oplægsholdere. 

15.05-15.30: Kaffepause. 

15.30-16.30: Paneldebat. 

• Oplægsholderne og repræsentanter fra Folketingets partier: 

  Forslag til forbedringer. 

16.30-17.00: Afslutning. 

• Opsamling på dagen ved ordstyreren. 

• Afsluttende bemærkninger ved Jørgen Estrup, FN-forbundet. 

 

 Alle er velkomne, men tilmelding er obligatorisk af hensyn til sikkerhedsproceduren på Christiansborg. 
Tilmelding kan ske ved e-mail til konference@helsinki-komiteen.dk, senest mandag d. 9. september. 

  Anfør venligst navn, adresse, og evt.organisation. Konferencegebyret er kr. 100,- Beløbet  bedes indsat 
på konto: Danske Bank Reg.nr. 4180 Konto 1900544 senest d. 10. september.   

 Gebyret dækker også en simpel frokost (sandwich) og kaffe med småkager. 

 Af hensyn til sikkerhedsproceduren og registreringen på Christiansborg bedes man møde i god tid, 
senest 9.45. 

 Arrangører: FN-forbundet, Den Danske Helsinki-Komité, og Røde Kors. 


