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Lov	  om	  ændring	  af	  udlændingeloven	  	  

(Overdragelse	  af	  en	  del	  af	  politiets	  arbejde	  i	  den	  indledende	  fase	  af	  asylprocessen	  	  
til	  Udlændingestyrelsen)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Vi	  anser	  forslaget	  for	  en	  forbedring	  af	  den	  nuværende	  situation.	  
	  
Igennem	  flere	  år	  har	  vi	  kritiseret,	  at	  politiet	  har	  forestået	  det	  første	  interview	  med	  asylansøgere.	  
Politiet	  har	  ingen	  asylretlige	  kompetencer,	  og	  derfor	  har	  vi	  ofte	  set	  irrelevante	  spørgsmål	  og	  
misforståede	  svar	  i	  politiets	  rapporter.	  Detaljeringsgraden	  har	  i	  øvrigt	  også	  været	  meget	  svingende	  –	  
fra	  en	  halv	  side	  med	  faktuelle	  oplysninger	  til	  flere	  sider	  med	  indgående	  spørgsmål	  til	  asylmotivet.	  	  
	  
Desuden	  er	  det	  et	  meget	  væsentligt	  aspekt,	  at	  de	  fleste	  asylansøgere	  nærer	  en	  stærk	  frygt	  og	  mistro	  
mod	  politi	  generelt	  –	  med	  baggrund	  i	  oplevelser	  med	  politibetjente	  i	  hjemlandet	  og/eller	  i	  de	  lande,	  de	  
har	  rejst	  igennem,	  fx	  Grækenland.	  Denne	  frygt	  og	  mistillid	  har	  ofte	  givet	  problemer,	  når	  der	  skal	  svares	  
sandfærdigt	  og	  præcist	  på	  spørgsmål	  omkring	  identitet	  og	  asylmotiv.	  
	  
Fastlæggelsen	  af	  identitet	  er	  et	  meget	  væsentligt	  element	  i	  en	  asylsag,	  og	  vi	  håber,	  at	  denne	  nye	  
overflytning	  af	  ansvarsområde	  fra	  politiet	  til	  Udlændingestyrelsen	  samtidig	  kan	  føre	  til	  en	  mere	  sikker	  
fastlæggelse	  af	  identitet	  og	  hjemland	  end	  hidtil,	  og	  forhåbentlig	  en	  mere	  ensartet	  praksis.	  Vi	  har	  set	  et	  
antal	  sager,	  hvor	  en	  asylsag	  er	  endeligt	  afvist,	  og	  politiet	  først	  derefter	  har	  draget	  identitet/hjemland	  i	  
tvivl	  –	  ofte	  først	  efter,	  at	  hjemlandet	  har	  svaret,	  at	  man	  ikke	  kender	  den	  pågældende.	  Politiet	  mener	  i	  
sådanne	  sager,	  at	  ansøgeren	  i	  så	  fald	  ikke	  taler	  sandt	  –	  men	  det	  kan,	  som	  ganske	  rigtigt	  anført	  i	  
lovforslagets	  ordlyd	  side	  5	  første	  afsnit,	  også	  skyldes	  mangelfuld	  registrering	  af	  landets	  statsborgere	  
eller	  det	  blotte	  faktum	  at	  landet	  ikke	  ønsker	  at	  modtage	  vedkommende,	  som	  måske	  tilhører	  en	  
uønsket	  minoritet.	  Identiteten	  bør	  fastlægges	  så	  godt	  som	  overhovedet	  muligt	  inden	  afgørelsen	  af	  en	  
asylsag	  og	  ikke	  efter.	  
	  
Det	  er	  samtidig	  vores	  håb,	  at	  hele	  asylprocessen	  kan	  gennemføres	  hurtigere	  efter	  denne	  ændring,	  bla.	  
ved	  at	  eventuelle	  fremlagte	  dokumenter	  straks	  kan	  blive	  sendt	  til	  verifikation.	  	  
	  
	  


