
 

R E T S P O L I T I S K   F O R E N I N G 

 

HØRINGSSVAR 

 

Til Udlændinge- og Integrationsministeriet 

Vedr. Høring over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Indførelse af mulighed for 

overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling og indkvartering i tredjelande) 

Høringsbrev af 4. februar 2021 - med svarfrist 4. marts 2021. 

Svar fremsendt pr. mail til uim@uim.dk, def@uim.dk og tihf@uim.dk 

- Att. sagsnr. 2020-4627. 

 

Retspolitisk Forening kan ikke tilslutte sig forslaget.  

Indledningsvist må det påpeges, at regeringens ønske om, at ”et nyt asylsystem” skal bidrage til, at 

langt færre flygtninge og migranter drukner i Middelhavet og udsættes for overgreb på 

migrationsruterne, slet ikke varetages ved forslaget, idet asylansøgningen fortsat skal indgives i 

Danmark. Således har de pågældende asylansøgere jo allerede foretaget rejsen.  

Det skal bemærkes, at et sådant ønske derimod kunne opfyldes ved igen at tillade indgivelse af 

asylansøgninger på danske repræsentationer, som eksempelvis et konsulat eller en ambassade. 

Herved ville også menneskesmuglerne blive arbejdsløse.  

At lade tredjelande behandle og tage ansvar for den danske stats forpligtelser efter blandt andet 

flygtningekonventionen kan være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, og en sådan 

delegation af konventionsforpligtelsen vil umiddelbart ikke fritage den danske stat for et ansvar. Det 

skal i denne forbindelse erindres, at flygtningekonventionens artikel 33 (refoulementsforbuddet) 

også vedrører den situation, hvor der udsendes til et tredjeland, der efterfølgende udsender en 

asylansøger i strid med forbuddet. Således fremgår det af bestemmelsen, at: 

 ”Ingen kontraherende stat må på nogensomhelst måde udvise eller afvise en flygtning 

ved grænserne til sådanne områder, hvor hans liv eller frihed ville være truet på grund af hans race, 

religion, nationalitet, hans tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller hans politiske anskuelser. ” 
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Henset til at en ikke uanseelig andel af de lande, der må formodes at være aktuelle i forhold til 

”indgåelse af en overenskomst eller et tilsvarende arrangement”, som det er formuleret i 

lovforslaget, er asylproducerende lande, er risikoen for en overtrædelse af Danmarks internationale 

forpligtelser med en ordning som den foreslåede reel, og den danske stat vil være ude af stand til i 

tilstrækkeligt omfang at hindre eller forebygge en krænkelse. 

I øvrigt bør et nyt asylsystem i udgangspunktet udarbejdes og forankres internationalt, og en 

ordning som den foreslåede bør inden en behandling i det danske folketing i muligt omfang 

forelægges Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og EU-Domstolen samt UNCHR for at 

sikre forslagets lovmæssighed. 

 

 

 

 

København, den 4. marts 2021 

 

Bjørn Elmquist  Amalie Starch  

Formand   Bestyrelsesmedlem  


