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Refugees Welcome takker for opfordringen til at afgive høringssvar.  

Indledningsvis vil vi gerne kritisere, at der er gået 27 måneder siden regeringen tydeligt skrev i 

regeringsgrundlaget, at kravet om "integrationspotentiale" skulle fjernes, og frem til det foreliggende 

lovforslag. Der er således to årgange af kvoteflygtninge, der er blevet vurderet efter de gamle kriterier, 

selvom regeringen med det samme havde tilkendegivet at udvælgelsesproceduren var urimelig.  

Refugees Welcome finder det meget positivt, at man gør op med den tidligere vurdering efter 

integrationspotentiale, som i vores øjne går stik imod selve intentionen og formålet med kvoteflygtninge. 

Ordningen bør give adgang til varig genbosætning for de svageste og mest fastlåste flygtninge, som ofte 

allerede har tilbragt mange år i elendige flygtningelejre rundt om i verden, og som ikke på egen hånd har 

været i stand til at bevæge sig væk. Dem, der ikke har haft råd og kræfter til at skaffe falske pas og/eller 

betale smuglere – hvilket jo paradoksalt nok er nødvendigt for at skaffe sig adgang til at søge asyl i Danmark 

under gældende regler. 

Vi var ikke umiddelbart begejstrede for at indføre en ny række kriterier for udvælgelse –  det må aldrig blive 

et spørgsmål om at finde dem, der er mest værd for Danmark. Men ved nærlæsning af forslaget kan vi se en 

fornuft i at forsøge at udvælge dem, der af forskellige grunde vil have en bedre chance for at få et godt liv i 

Danmark end i andre genbosættelseslande. Det kunne især gælde LGBT-personer og politisk aktive. Det 

gælder også for mennesker, der tilhører en gruppe, som allerede er veletableret i Danmark og dermed har et 

netværk og en kultur at træde ind i. Og det gælder også for mennesker, der har familiemedlemmer, som 

allerede er faldet til i Danmark. Det er altid svært at være flygtning, men det bliver lettere, hvis man ikke er 

alene i det nye, fremmede land. Her er det selvfølgelig vigtigt at samarbejde med kommunerne omkring 

placering. 

Desuden vil vi anbefale, at man udvider antallet af pladser til syge/handicappede personer med særlige 

behov. Også her kan Danmark tilbyde noget særligt i kraft af vores sundheds- og omsorgssystem. 
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