Hvis man får afslag på asyl, virker det indlysende, at man skal rejse tilbage
til hjemlandet. Men så enkel er virkeligheden desværre ikke. Langt de fleste
forsvinder, nogle få rejser hjem, og den sidste del sidder fast i asylcentrene i
mange år. Det skyldes mange ting, bl.a. angst for at vende hjem og tekniske
problemer med at skaffe papirer.
Skiftende danske regeringer gennem 38 år har været enige om at videreføre
den samme strategi: at presse de afviste til at opgive ved at gøre deres liv så
ubehageligt som muligt. Strategien har aldrig virket, og den har en lang række
negative konsekvenser. Overfor politikerne står forskningen, de forskellige ak
tører i asylsystemet og ikke mindst flygtningene selv – og de er alle sammen
forbavsende enige om, hvordan problemet relativt nemt kan afhjælpes.
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En masse mennesker har hjulpet med denne udgivelse. Julie Rask var min studie
praktikant under den første fase og hjalp med indsamling af data. Nanna Vedel-Hertz
har med sin journalistiske baggrund foretaget vigtige redigeringer. En advokat med
speciale i emnet har læst igennem og foretaget faglige rettelser. Nogle af de mest
vidende forskere i menneskeret, asyl og migration har hjulpet med baggrundsviden og
har svaret på spørgsmål: Martin Lemberg-Pedersen, Carolina Sanchez Boe, Zachary
Whyte, Ninna Nyberg-Sørensen, Thomas Gammeltoft-Hansen, Nikolas Feith Tan,
Katrine Syppli Kohl og Annika Lindberg. Dansk Flygtningehjælps medarbejdere med
mange års erfaringer på området har også svaret velvilligt på mine spørgsmål, det
samme har Røde Kors' asylafdeling.
Flere andre har bidraget med svar og citater, gengivet med navn og titel. Rapportens
allervigtigste bidrag er dog de mange kvalitative interviews, som Julie og jeg gennem
førte med flygtninge, hvorfra jeg har udvalgt en række citater. Flygtningene kommer fra
forskellige dele af verden og har forskelligt køn og alder, og der er både personer, som
fik asyl i Danmark straks, efter mange år eller aldrig. Flygtninge, som er interviewet
eller beskrevet som case stories er anonymiseret af flere grunde. Deres navne er
ændret, og i nogle tilfælde er deres hjemland ændret til et naboland.

“De siger, at døren er åben, du kan gå, hvis du vil. Men de fleste har
fingeraftryk her, så hvis de tager til et andet land, bliver de sendt
tilbage til Danmark. Den eneste mulighed er at rejse tilbage til dit
hjemland, og nogle gange kan Danmark ikke gøre det. Så hvorfor
holde os i sådan et center? Vi har en stærk følelse af at fortryde.
Vi ville ønske, at nogen havde fortalt os inden vi kom, hvor lidt vores
liv betyder i denne del af verden. At det at søge om asyl kunne føre
til kriminalisering, tilfældig frihedsberøvelse, og at miste retten til at
leve som et menneske. Vi er Danmarks udstødte sjæle.”
- Edward Stanley i dokumentarfilmen Cast Away Souls, 2017
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INDLEDNING
Denne rapport handler om dem, der har fået afslag, og hvorfor de ikke rejser hjem.
Den beskriver de forskellige grupper af afviste, hvordan deres levevilkår er, hvor
mange der er tale om, og hvor længe de er her. Den beskriver de juridiske muligheder, der findes, og samler til sidst anbefalinger til alternative og reelle løsninger,
baseret på forskning og interviews – ikke mindst med flygtninge.
Gennem 38 år har den danske strategi overfor afviste asylansøgere været baseret
på en teori om, at hvis deres levevilkår gøres tilstrækkeligt dårlige, rejser de hjem fri
villigt. Og hvis man giver ophold i de mest håbløse sager, vil det bare gøre Danmark
til en magnet. Der er intet belæg for denne teori, og erfaringerne viser tydeligt, at
den ikke virker. Det eneste resultat er tusindvis af ødelagte liv og en masse spildte
skattekroner.
Diskussionen om afviste asylansøgere, der sidder fast i asylcentrene i årevis og ikke
kan sendes hjem, har optaget både den danske befolkning, de danske medier og
de danske politikere i mange år. Det er et lille antal mennesker, det handler om,
og problemet kunne relativt nemt løses indenfor den eksisterende lovgivning. Ikke
desto mindre har man for nylig fundet det nødvendigt at indføre en helt ny statslig
styrelse og en helt ny lov for den lille gruppe: Hjemrejsestyrelsen og Hjemrejseloven.
Der er meget fokus på dem, der opholder sig mange år i centrene, som regel pga.
problemer med at få udstedt rejsedokumenter og få hjemlandet til at tage imod personen. Der er langt mindre fokus på den allerstørste gruppe: dem, som “forsvinder”,
og ofte ender som mere eller mindre illegalliserede og rettighedsløse i Europa – en
konsekvens, som regeringen tilsyneladende er ganske godt tilfreds med. Fælles for
disse grupper er, at de som regel er bange for at vende hjem.
For 15 år siden læste jeg i avisen om de børn, der tilbragte hele deres barndom i
asylcentrene Avnstrup og Kongelunden efter krigen i Kosova. Jeg tænkte, at det ikke
kunne være rigtigt – og det fik mig til at gå ind i arbejdet for en bedre flygtningepolitik
og gradvist opbygge organisationen Refugees Welcome. I dag er situationen endnu
værre, efter korte perioder med mindre forbedringer. Det kan stadig ikke være rigtigt, og jeg har fundet masser af løsninger.

Michala Clante Bendixen
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“Det politiske ønske om at stoppe indvandring er ikke en realistisk
politik, og heller ikke økonomisk fordelagtigt. Vejen til det mere
realistiske mål om at regulere migrationen er at udvide mulighederne
for at komme lovligt til Danmark og få lov til at blive. Det åbner andre
spørgsmål om arbejdsmarkeds- og velfærdsregulering, som politikerne
må forholde sig til. Men med den nuværende politik bruges der rigtigt
mange penge på motivationsfremmende foranstaltninger, som er
direkte skadelige for mennesker, og som ikke øger statens 'kontrol'
med migration, men faktisk gør det modsatte.”
- Annika Lindberg, forsker, Københavns Universitet
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1. METODE OG RESULTATER
Rapporten er ikke en akademisk afhandling, og den er henvendt til et bredt publikum: alle, der interesserer sig for emnet. Målet er, at læserne vil blive lidt klogere på
emnet, og at dem, der har indflydelse på den førte politik, vil begynde at arbejde i
en mere konstruktiv retning.
Inden jeg gik i gang med at skrive, indsamlede min assistent Julie Rask og jeg alt det
forskningsmateriale og de anbefalinger og statistikker, vi kunne finde. Derefter tog vi
en baggrundssnak med en række forskere og organisationer, og vi gennemførte en
række interviews med flygtninge i Danmark fra forskellige lande og med forskellig
juridisk status. Til sidst sendte vi udvalgte spørgsmål på skrift til udvalgte forskere
og aktører. De case stories, som illustrerer de forskellige problematikker, er hentet
fra mine mange år som rådgiver.
Alle de adspurgte var enige om, at den nuværende politik er både nytteløs og kontraproduktiv. De var også forbavsende enige om anbefalingerne, hvilket fremgår af
rapportens citater. På den ene side har vi således et flertal i Folketinget, som fastholder den førte politik, og på den anden side alle dem, der ved noget om emnet,
som anbefaler at gøre noget helt andet.
Den 4. august 2020 var der ifølge Rigspolitiet 1.072 afviste asylansøgere i udsendelsesposition, hvoraf de 566 betegnes som 'fastlåste' og 188 som 'begrænsede
udsendelsesmuligheder' af politiet, som indtil det tidspunkt havde ansvaret for at
sende dem ud af landet. De afviste kommer fra 68 forskellige lande, hvor Iran og
Irak står for langt de største grupper, henholdsvis 372 og 104 personer (JJ).
Årsagerne til, at situationen kan være mere eller mindre fastlåst, kan være mange.
Det kan handle om hjemlandets vilje til at udstede rejsedokumenter og tage imod
personen. Det kan også handle om at personen er meget bange for at vende hjem,
og derfor ikke ønsker at samarbejde med de danske myndigheder om at blive udsendt.
Antallet af personer, som politiet betegner som fastlåst har ligget relativt stabilt gennem årene, selvom hjemlandene skifter gradvist. Tallet er forbavsende uafhængigt
af de stærkt skiftende indrejsetal på mellem 2.000 og 20.000 om året. 42 personer
har siddet fast i systemet i mere end 10 år, enkelte helt op til 27 år (LL). Langt det
største antal forsvinder imidlertid ud af statistikken: går under jorden eller forsøger
sig i andre lande, hvilket ikke er nogen ønskværdig konsekvens.
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Der er ikke forsket meget i, hvorfor de afviste ikke vil vende hjem, hvad der eventuelt
kunne overtale dem til at rejse frivilligt, og hvad der sker med dem, der vender hjem.
Baseret på symbolpolitik og mavefornemmelser har man blot insisteret på at lægge
pres på de afviste, ud fra en forestilling om at de til sidst ville opgive og beslutte at
rejse frivilligt. I de tilfælde, hvor det er muligt, har man sendt dem tilbage med fysisk
tvang uden at undersøge, hvordan det går med dem.
Siden 1990'erne er der blevet indført hårdere og hårdere restriktioner, men de har
ikke ført til flere frivillige udrejser. Det eneste resultat er flere syge, højere udgifter
og et større antal mennesker, som forsvinder ud af systemet – dvs. lever under jorden eller lykkes med at få ophold i andre lande, selvom Dublin-forordningen netop
skulle forhindre dette.
Argumentet for denne pres-politik har altid været, hele vejen rundt i det politiske
spektrum, at man ikke skal kunne “vente sig til ophold”, og at enhver form for amnesti eller humanitær tilgang ville føre til en stærkt øget tilstrømning (den såkaldte
pull-effekt). Der er imidlertid intet forskningsmæssigt belæg for dette argument, og
det modsiges også af alle de flygtninge, vi har interviewet. De fleste havner i Danmark mod deres vilje eller tilfældigt, og ved intet om reglerne, når de ankommer.
Den førte politik bygger altså på en række antagelser, som der ikke er belæg for, og
de fleste sager kunne sandsynligvis løses med en række alternative tiltag, uden af
den grund at føre til en voldsom stigning i indrejsetallet. Da man indførte fixerum
og forsøg med lægeordineret heroin førte det ikke til flere narkomaner, men lettede
tværtimod motivationen til at gå i behandling.
De afviste har meget forskellige grunde til, at de ikke kan eller ikke vil rejse hjem.
Nogle af dem er skræmt ved udsigten til at vende hjem til et liv på gaden uden indtægt. Til den gruppe kan man bruge skræddersyede tilbud om uddannelse, støtte
og modtagelse i hjemlandet. Andre er virkelig bange for at blive slået ihjel eller blive
udsat for overgreb, og det må man tage alvorligt, også selvom det måske ikke kan
begrunde asyl. For det første er subjektiv frygt en del af asylretten, for det andet
kan sagen være forkert afgjort, og for det tredje kan der være humanitære grunde
til ophold. Endelig er der praktiske problemer med at fastlægge identitet, udstede
rejsedokumenter og få hjemlandets accept, som ikke altid er op til den afviste selv.
I alle de nævnte tilfælde ligger der muligheder for at give midlertidigt ophold inden
for udlændingeloven, hvis sagen ikke er løst efter nogle få år: humanitært ophold,
udsendelseshindringer, hensyn til barnets tarv. De afvises imidlertid konsekvent af
udlændingemyndighederne efter et politisk ønske om en restriktiv praksis.
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At opretholde og opbygge kompetencer og selvbestemmelse er en forudsætning for
at få nogen form for hjemrejse til at fungere. Ventetiden i asylfasen bør forkortes, da
den er meget mentalt nedbrydende. Samtidig er det nødvendigt at opretholde en
så normal og selvstændig hverdag som muligt, både for dem, der venter på sagens
udfald og dem, der har fået afslag.
Desuden kunne man fjerne den ulogiske barriere, som betyder at man ikke som
afvist asylansøger kan ansøge om at blive familiesammenført, få studieophold eller
visse former for arbejdstilladelse. Rapportens case stories viser, at mange sager
kunne og burde være løst mange år tidligere.
Endelig er den politik, som føres, direkte skyld i, at et stigende antal personer ender
i denne håbløse situation: Danmark har en hårdere linje i asylsager end de fleste
andre lande i EU, og giver dermed flere afslag. Selv mennesker, der har levet et
normalt og selvforsørgende liv i Danmark, ender i udrejsecentrene nu, når man
systematisk inddrager opholdstilladelser til flygtninge fra fx Somalia og Syrien, vel
vidende at man ikke kan udsende tvangsmæssigt til de pågældende lande. I 2021
forventer man et større antal inddragelsessager end nye asylsager i Flygtningenævnet.
Den politiske linje producerer generelt også flere udlændinge uden lovligt ophold
i landet, når selv kriminalitet i den lavere ende af spektret skal føre til udvisningsdomme og administrative afgørelser om udvisning. Statistikkerne viser også, at flere
og flere ender på Tålt Ophold, som er det ultimative limbo.
Rapportens resultater og anbefalinger er i hovedtræk:
- at mange års tiltagende hårde linje med at lægge pres på afviste ikke fører til
flere frivillige udrejser;
- at den hårde linje overfor afviste har negative og direkte skadelige konsekvenser, samt store menneskelige og økonomiske omkostninger;
- at der allerede findes en række muligheder indenfor loven, som kunne løse
mange fastlåste sager;
- at der er behov for bedre og mere aktive levevilkår både under asylproceduren
og for afviste;
- at der ikke er belæg for argumentet om at en mere pragmatisk tilgang vil øge
indrejsetallet;
- at antallet af afviste delvis er en konsekvens af den førte udlændingepolitik.
Anbefalingerne kan læses i en mere detaljeret form i kapitel 10.
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Demonstration i Allerød, da Sjælsmark åbnede som det første udrejsecenter i 2015

Aktionen Walk Out of the Camps i 2012, hvor asylansøgere fra alle de sjællandske centre gik hele vejen til Rådhuspladsen
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2. DEN JURIDISKE SITUATION FOR AFVISTE
BESKRIVELSE AF DE FORSKELLIGE GRUPPER I UDREJSEPOSITION
Rapporten handler om alle de mennesker, der befinder sig i Danmark uden lovligt
ophold, og derfor står til at blive sendt ud af landet af myndighederne. Den tekniske
term er, at disse udlændinge er “i udrejseposition”. Udlændinge i udrejseposition
dækker over flere forskellige grupper, som har vidt forskellige forudsætninger og
muligheder. For nemheds skyld omtales de nogle steder i rapporten samlet set som
“afviste”.
De fleste asylansøgere er selv rejst ind i Danmark og har ansøgt om asyl – dog ofte
som en uønsket konsekvens af, at de er blevet “fanget” på grænsen uden gyldigt
pas og visum, og derfor har fået taget fingeraftryk og er blevet nødt til at søge asyl
i Danmark, selvom de egentlig var på vej til Sverige eller Norge. De kan også have
haft et visum til Danmark, eller nær familie her. Det første, der skal tages stilling
til, er derfor, om det er Danmarks ansvar at behandle deres asylsag efter Dublinforordningen. Ifølge samme forordning kan man ikke efterfølgende rejse til et andet
land og ansøge der efter et eventuelt afslag, men vil blive sendt retur til Danmark.
Asylansøgere med endeligt afslag i den normale asylprocedure udgør den største
gruppe af personer i udrejseposition. Disse personer har fået afslag på asyl af Udlændingestyrelsen, og den automatiske klagesag med advokatbistand er stadfæstet
af Flygtningenævnet, dvs. at Flygtningenævnet giver Udlændingestyrelsen medhold
i afslag på asyl. Flygtningenævnet fastsætter i forbindelse med afslaget en frist for
udlændingen til at udrejse, typisk 7 dage. Såfremt udlændingen ikke selv er udrejst
inden denne frist, er vedkommende således i udrejseposition.
Asylansøgere med afslag efter Åbenbart Grundløs Haster-proceduren (ÅGH) udgør en mindre gruppe, og er p.t. primært personer fra Albanien og Georgien. Her
meddeler Udlændingestyrelsen afslag efter en kortere proces, og der er ikke automatisk klageadgang til Flygtningenævnet, som ved normalproceduren. Det skyldes,
at personerne kommer fra lande, hvor man sjældent vil være berettiget til asyl i
Danmark (fx EU-borgere, Australien, Canada og USA).
Asylansøgere med afslag efter ÅG-proceduren er ansøgninger om asyl, som af
Udlændingestyrelsen er blevet vurderet som åbenbart grundløse, fordi sagen omhandler forhold, som ikke giver asyl. Både ÅGH- og ÅG-afslag skal forelægges for
DRC Dansk Flygtningehjælp, som har mulighed for at nedlægge veto mod afslaget.
I så fald påklages afslaget automatisk til Flygtningenævnet. Udrejsefristen i ÅGH/
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ÅG-sager fastsættes til straks, med mindre sagen er påklaget til Flygtningenævnet,
så er udrejsefristen 7 dage, hvorefter udlændingen er i udrejseposition
Udlændinge omfattet af Dublin-forordningen fører også til ophold i udrejsecentre, mens det afgøres, om et andet europæisk land vil tilbagetage udlændingen.
Udlændingestyrelsens afgørelse om overførsel kan påklages til Flygtningenævnet.
Normalt tager det kun en måned eller to, inden personen kan sendes til et andet
europæisk land, og de fleste ønsker selv at udrejse. Men i nogle tilfælde trækker
sagen ud, fx fordi ingen lande ønsker at tilbagetage udlændingen eller fordi der
verserer principielle klager om modtagelandet, og det kan ende med, at Danmark
selv må behandle asylsagen.
Inddragelse eller nægtet forlængelse af opholdstilladelse betyder, at man har haft
en opholdstilladelse, men myndighederne mener ikke længere, at betingelserne er
til stede. Det kan ske, hvis en familiesammenført bliver skilt, eller hvis man vurderer,
at en flygtning ikke længere har behov for beskyttelse. Inden en lovændring i 2015
skete det meget sjældent for flygtninge, men det har nu taget fart med flere hundrede somaliere og syrere de senere år. I 2021 er 900 syriske sager under behandling
med mulig inddragelse. Man kan også få inddraget sin opholdstilladelse, hvis det
kommer frem, at den er opnået under svig. Der er klageadgang til Flygtningenævnet
eller Udlændingenævnet, afhængigt af opholdstilladelsen. Man er først i udrejseposition når sagen er endeligt afgjort, og udrejsefristen er overskredet. Denne frist
sættes normalt til 30 dage.
Bortfald af opholdstilladelse sker, hvis man har opholdt sig for længe udenfor Danmark, og der er klageadgang til Flygtningenævnet eller Udlændingenævnet, afhængigt af opholdstilladelsen.
Udvisning ved dom sker, når en domstol har afsagt endelig dom om, at udlændingen
har begået udvisningsberettiget kriminalitet. Der vil blive fastsat et indrejseforbud i
Danmark alt efter hvor grov kriminaliteten er, men i de fleste domme er indrejseforbuddet 6 år. Når udlændingen har afsonet hele eller – ved prøveløsladelse – dele af
sin dom, er udlændingen i udrejseposition. Hvis udlændingen havde asyl i landet
inden sin udvisningsdom, skal Udlændingestyrelsen efterfølgende vurdere, hvorvidt
udlændingen overhovedet kan udsendes, og denne afgørelse påklages automatisk
til Flygtningenævnet. Sagen behandles, mens udlændingen fortsat afsoner sin dom
eller opholder sig i et udrejsecenter.
Administrativ udvisning sker, når Udlændingestyrelsen (og ikke en domstol) har
truffet afgørelse om udvisning. Man kan fx blive administrativt udvist for mindre
berigelses- og narkotikakriminalitet, ulovligt arbejde og ophold, eller hvis man ikke
ønsker at medvirke til sin udsendelse. Der bliver samtidig fastsat et indrejseforbud
i Danmark på typisk 2 år.
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Tålt Ophold er den situation, man ender i, hvis man ved udsendelse til sit hjemland
vil være i risiko for tortur eller umenneskelig behandling. Det kan både ske for en
asylansøger, baseret på handlinger i hjemlandet (udelukkelsesgrunde), eller for en
flygtning, der har haft opholdstilladelse, men på grund af kriminelle handlinger i
Danmark er blevet udvist og har mistet sin opholdstilladelse. Det er således en slags
juridisk vakuum, hvor man har mistet sin opholdstilladelse og sine rettigheder til at
arbejde, bo, studere osv. men samtidig ikke kan sendes til sit hjemland. De fleste
på Tålt Ophold har pligt til at opholde sig i Kærshovedgård og melde sig på faste
tidspunkter. Opholdspligten kan ophæves efter et antal år, men man får stadig ingen
rettigheder. Når man er på Tålt Ophold, er man ikke i udrejseposition, da der fore
ligger en udsendelseshindring.
Ulovligt ophold: nogle af statistikkerne dækker også over mennesker i situationer,
som sjældent er langvarige eller komplicerede, og derfor beskæftiger vi os ikke med
dem i denne rapport, fx frafald (når man selv har trukket sin asylansøgning tilbage)
eller afvisning efter udlændingelovens § 29 b (når udlændingen kan udsendes, fordi
vedkommende har opnået beskyttelse i et andet EU-land).

HVILKE MULIGHEDER HAR MAN EFTER AFSLAG PÅ ASYL?
Den nye Hjemrejselov, som træder i kraft 1. juni 2021, har indført nogle ændringer
og justeringer, men i store træk er mulighederne de samme. Der er kommet meget
fokus på at handle straks efter afslaget – faktisk vil man snakke om hjemrejse alle
rede inden endeligt afslag, lige fra ansøgeren ankommer! Men et afslag kommer
som et chok for folk, lige meget hvor meget man har prøvet at forberede dem på
det. Alt håb bliver taget fra dem på et øjeblik, og en afgrund åbner sig foran dem. De
har brug for tid til at forstå det, og tid til at vende det med advokaten, en uafhængig
rådgiver, deres venner og familie.
Omvendt var det heller ikke nogen god løsning tidligere, når en afvist kunne vente
i halve eller hele år på at blive indkaldt til det første møde hos politiet, og sagen
derefter stod stille igen. Der er behov for at forholde sig til den nye situation relativt
hurtigt og tænke over løsninger – men ingen er klar til at skrive under samme dag,
som afslaget er modtaget, og en udrejsefrist på 7 dage er helt urealistisk.

Frafald af klage over afslag på asyl og støtte til hjemrejse
Allerede efter et eventuelt afslag fra Udlændingestyrelsen (1. instans), bliver ansøger
kontaktet af Hjemrejsestyrelsen og informeret om chancerne for at få omstødt sagen
ved 2. instans (Flygtningenævnet). Hvis man frafalder klagen til Flygtningenævnet
inden 14 dage efter Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på asyl og dermed
opgiver sin asylsag, får man 20.000 kr. ved hjemrejse. Går der mere end 14 dage
halveres beløbet. Dette er en ny praksis, tidligere blev sagen automatisk påklaget.
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Hjemrejsekontrakt (medvirken til udrejse)
Når man får endeligt afslag, får man samtidig en udrejsefrist, der normalt er på
7 dage. Inden udrejsefristen udløber, skal man tage stilling til, om man vil skrive
under på en kontrakt om at samarbejde med Hjemrejsestyrelsen og udrejse frivilligt. Hjemrejsestyrelsen vil tale med den afviste straks efter modtagelsen af afslag i
Flygtningenævnet. Dette vil også ske, hvis man har frafaldet sin ansøgning om asyl.
Samarbejde med Hjemrejsestyrelsen om udrejse indbefatter aktiv medvirken,
hvilket bl.a. omfatter:
- at møde op til aftaler med Hjemrejsestyrelsen;
- at møde op på hjemlandets repræsentationer;
- at fremskaffe eller medvirke til at fremskaffe rejsedokumenter;
- at deltage i hjemrejseforberedende planlægning og aktivering;
- at deltage i driften af indkvarteringsstedet;
- at deltage i praktik uden for indkvarteringsstedet.
Ovennævnte vilkår for samarbejde vil kunne indgå i hjemrejsekontrakten, konkret
og efter drøftelse med udlændingen. Hvis man ikke vil indgå en hjemrejsekontrakt,
fastsættes vilkårene i kontrakten af Hjemrejsestyrelsen uden drøftelse med udlændingen.
Det er Hjemrejsestyrelsen, der vurderer, om man overholder sin kontrakt eller ej, og
der er ikke klageadgang, men der er pligt til partshøring.

Medvirker til udsendelse
Fordelene ved at medvirke er, at udrejsefristen forlænges af Hjemrejsestyrelsen, og
derved undgår man at få et indrejseforbud. Man kan desuden modtage begrænsede
kontante ydelser under opholdet samt et støttebeløb efter ankomst til hjemlandet.
Derudover kan man blive boende på et hjemrejsecenter, som har bedre vilkår end
udrejsecentrene. Der er også tilbud om korte kurser og indkøb af materialer til opstart i hjemlandet, men det er meget begrænset. Medvirken til udsendelse bevirker
også, at man normalt ikke frihedsberøves og indsættes i Ellebæk (det særlige fængsel for ikke-kriminelle udlændinge, se mere side 39).
Hvis man får inddraget sin opholdstilladelse, er der en frist inden den endelige
afgørelse, hvor man kan ansøge om repatrieringsstøtte, hvilket udgør et betydeligt
højere beløb end den almindelige hjemrejsestøtte. Men det forudsætter, at man
samarbejder.

Medvirker ikke til udsendelse
Hvis man ikke skriver under, eller ikke overholder kontrakten, herunder ikke møder
op til samtaler med Hjemrejsestyrelsen eller ikke aktivt medvirker til at fremskaffe
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Hjemrejsekontrakt
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rejsedokument, får man automatisk et indrejseforbud. Derudover mister man adgangen til økonomisk hjemrejsestøtte og retten til at deltage i undervisning og anden
aktivering, ligesom man vil blive overflyttet til et udrejsecenter, blive pålagt meldepligt og få frataget sine ydelser. Alle familier med børn forbliver dog i det kombinerede hjemrejse- og udrejsecenter Avnstrup, uanset om de medvirker eller ej.
Hjemrejsestyrelsen foretager løbende hjemrejsesamtaler der, hvor man formoder, at
personen opholder sig, og kan evt. bede politiet om hjælp. Hvis man frihedsberøves,
fx fordi man ikke ønsker at medvirke til sin udrejse, vil man blive indsat i Ellebæk.
Såfremt Hjemrejsestyrelsen vurderer, at man ikke medvirker, vil man modtage en
afgørelse, som indeholder Hjemrejsestyrelsens begrundelse for, hvorfor de vurderer,
at man ikke medvirker. Afgørelsen kan ikke påklages.
Manglende medvirken til udrejse vil kunne straffes med bøde eller fængsel indtil 4
måneder, og fængsling i op til 18 mdr. for ikke-kriminelle asylansøgere kan bruges
som motivationsfremmende foranstaltning.
Der er mulighed for at medvirke til sin udsendelse på et senere tidspunkt, og man vil
i den forbindelse kunne modtage en reduceret hjemrejsestøtte. Betingelsen herfor
er, at man minimum har medvirket i 2 måneder.

Endeligt afslag
Et afslag i Flygtningenævnet kan ikke ankes videre i det juridiske system, der er ikke
adgang til domstolene eller Ombudsmanden. Den eneste mulighed er at søge om
genåbning af sagen, og det kræver, at der er nye, afgørende oplysninger i sagen,
eller at situationen har ændret sig efter afslaget, enten i hjemlandet eller vedrørende
nævnets praksis.
I 2019 var det 16% af sagerne, der blev omstødt i anden instans, dvs. fik asyl i Flygtningenævnet, selvom Udlændingestyrelsen i første instans havde meddelt afslag. Så
selv med den bedste advokat er chancen ikke stor. Der blev søgt om genoptagelse
i Flygtningenævnet af 289 sager, hvoraf 78 blev genoptaget, og 44 blev hjemvist til
Udlændingestyrelsen. Nogle få har held med at klage til FNs menneskeretskomitéer
via deres advokat, men selvom FN giver medhold, omstødes sagen ikke nødvendigvis.
I min rapport “Velbegrundet Frygt – om troværdighed og risiko i asylsager” fra 2020
(N) kan man læse udførligt om hele asylproceduren, ikke mindst dens svagheder,
og se statistik for afgørelserne. Se også kapitel 6 side 87: “Er alle afslag korrekte?”

18

Juridisk status
Så længe en asylsag verserer, har man “processuelt ophold”, dvs. man har lov til
at opholde sig i landet med meget begrænsede rettigheder. Det kaldes også fase
2 (fase 1 er før sagen åbnes). Efter et endeligt afslag opholder man sig ulovligt i
Danmark og har pligt til at udrejse (fase 3). Hvis sagen genoptages, eller hvis man
får åbnet en ansøgning om fx humanitært ophold, kan man komme tilbage i fase
2, såfremt ansøgningen tillægges opsættende virkning, dvs. meddeles processuelt
ophold.
Den periode, man opholder sig i Danmark med ulovligt eller processuelt ophold,
gælder ikke som tilknytning i nogen form. Det betyder, at selvom et barn er født i
Danmark og har boet hele sit liv her, har barnet ingen juridisk tilknytning, hvis hele
barnets ophold har været uden opholdstilladelse.

BEGRÆNSEDE MULIGHEDER FOR AT OPNÅ LOVLIGT OPHOLD
Situationen som afvist asylansøger er som regel næsten håbløs. Mulighederne for
at få genoptaget sin sag eller søge om ophold af humanitære grunde er meget små.
Adgangen til ophold af helt andre grunde som familie eller arbejde er også yderst
begrænsede, når man først er afvist. Og Dublin-forordningen betyder samtidig, at
man bliver sendt retur til Danmark, hvis man ansøger om asyl i andre lande i Europa, og man har søgt om asyl i Danmark først. Problemet med personer, der ikke udrejser, skyldes dermed ikke bare den enkelte person, men i høj grad et rigidt system,
som sætter folk i en uløselig situation og forhindrer dem i at finde andre løsninger.
“If they don't want me here, why don’t they let me try in another country?”
- Laurent, afvist for 8 år siden, returneret til Danmark fra tre forskellige lande

Ophold på baggrund af familie, arbejde eller studier
Som afvist asylansøger eller ulovligt indrejst er der i en del andre lande forskellige
muligheder for med tiden at opnå lovligt ophold, fx hvis man gifter sig med en borger i landet, får børn, lærer sproget eller får en ansættelseskontrakt. I enkelte lande
bliver der endda givet en slags amnesti for større grupper mennesker med jævne
mellemrum.
I Danmark kan man ikke engang få lov at indgive ansøgning om familiesammen
føring, hvis man er afvist. Man skal rejse tilbage til hjemlandet og søge via en dansk
ambassade, selv hvis man har et barn med en herboende. Man kan dog godt søge
om familiesammenføring efter EU-reglerne uden at have lovligt ophold (hvis man
flytter sammen til et andet EU-land og så tilbage til Danmark igen), men det kræver
et gyldigt pas, hvilket de færreste afviste asylansøgere har. At blive gift er også næsten umuligt, når man ikke har gyldigt pas og ikke har lovligt ophold.
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Opholdstilladelser på baggrund af arbejde eller studier skal også søges fra hjemlandet eller mens man er her på lovligt ophold, bortset fra den nye ordning, hvor man
efter en inddragelse af asyl i nogle tilfælde kan få en arbejdstilladelse i stedet, hvis
man har haft et fuldtidsjob i mindst 2 år. Som asylansøger kan man også søge efter
Positivlisten for højtuddannet arbejdskraft, men ikke når udrejsefristen er fastsat.
Der er i øvrigt ganske høje gebyrer for at ansøge om arbejdstilladelser, og de gælder
kun så længe man stadig har jobbet.
Der er ingen logisk grund til at opsætte barrierer for indgivelse af ansøgninger om
andre former for ophold efter afslag på asyl. Det truer retten til familieliv, og det
forhindrer en del af de afviste i at opnå lovligt ophold i stedet for at sidde fast i et
udrejsecenter. En del af dem, der har været her i mange år, har fundet kærester, fået
børn og/eller tilbud om jobs. Dermed kunne de lovliggøre sig selv og ikke længere
være en stor udgift for staten. Selv hvis en person kommer på integrationsydelse,
udgør det kun cirka en tredjedel af det beløb, som en person i udrejsecenter koster.

Ophold på baggrund af humanitære forhold
Når der gives afslag på asyl, forholder myndighederne sig udelukkende til behovet
for beskyttelse, ud fra de konventioner, som handler om lige præcis dét. Humanitære hensyn og tilknytning til familie i Danmark tages slet ikke i betragtning i den
procedure. Man tager heller ikke hensyn til, om den pågældende rent praktisk kan
rejse hjem, hvis man giver afslag. Sådan er det ikke i Sverige, hvor man også ser på
andre aspekter af sagen under asylproceduren.
Man kan selv søge om ophold af andre grunde, og sådan en ansøgning kan i nogle
tilfælde give tilladelse til at opholde sig i landet mens sagen behandles (opsættende
virkning). Men med en udrejsefrist på 7 dage efter afslaget kan det være meget
svært at få forberedt sådan en ansøgning, som kræver hjælp fra en erfaren juridisk
rådgiver.
Generelt er det blevet sværere og sværere at opnå de andre former for tilladelse,
som afviste asylansøgere kan søge om, selvom der ikke er ændret i ordlyden af
paragrafferne. Det skyldes et politisk ønske om en restriktiv praksis, dvs. så få tilladelser som muligt.
Hvis en asylansøger ikke vurderes at have ret til beskyttelse efter asylreglerne, kan
der tildeles opholdstilladelse af humanitære hensyn efter Udlændingelovens § 9 b.
Den blev vedtaget i 1985 og indeholdt en række ganske brede kriterier, bl.a. subjektiv frygt, familier med mindre børn fra lande i krig, torturfølger, selvmordsrisiko,
forværring af handicap og meget lange opholdstider.

20

• Humanitært ophold
§ 9 b. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, der uden for
de i § 7, stk. 1 og 2, nævnte tilfælde befinder sig i en sådan situation, at væsentlige
hensyn af humanitær karakter afgørende taler for at imødekomme ansøgningen.
Stk. 2. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 kan kun indgives af udlændinge,
der opholder sig her i landet, og som er registrerede som asylansøgere efter § 48e,
stk. 2. (…)
Stk. 3. Helbredsbetinget opholdstilladelse efter stk. 1 er betinget af, at udlændingen
fremlægger nødvendig dokumentation for sine helbredsforhold.

Gennem årene er praksis blevet indskrænket, mest i form af praksisnotater, og forvaltes ekstremt restriktivt. Det er nu ganske få personer, der får denne opholdstilladelse hvert år, og den gives kun til personer med livstruende sygdomme, som ikke
kan få behandling i hjemlandet. Se casen Reza, side 109.
For eksempel blev der i 2004 givet 351 humanitære opholdstilladelser, og det år var
antallet af asylansøgninger 3.500. I 2015 blev der kun givet 25 trods det højeste
indrejsetal nogensinde på 21.000, og de følgende år faldt tallet til 3 om året. Den
lille stigning 2017-2019 er ikke udtryk for en lempeligere praksis.
Min gennemgang af 80 tilladelser i en kronologisk periode 2011-2013 viste, at den
gennemsnitlige opholdstid i Danmark var 858 dage efter endeligt afslag. En stor del
af de sygdomme og problemer, som førte til en tilladelse, var en konsekvens af de
lange ophold i usikkerhed.
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Siden 2019 er tilladelserne ikke blevet offentliggjort i kort, anonymiseret form, sådan
som det tidligere var tilfældet. Det kræver derfor aktindsigt at finde ud af, på hvilket
grundlag de gives nu.
Det er Udlændinge- og Integrationsministeriet, der behandler ansøgningerne, og
der gives typisk kun ophold i 1 eller 2 år ad gangen. Ansøger skal selv fremlægge
dokumentation for diagnose og nødvendig behandling. Sagsbehandlingstiden er
meget lang, typisk 1-2 år, også ved ansøgning om forlængelse af humanitært ophold. Hvis tilstanden forbedres, mister man opholdstilladelsen igen.
En dom ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i december 2016
(Paposhvili vs Begien) gik i en helt anden og mere humanistisk retning end dom
stolens tidligere praksis, men Støjbergs ministerium tolkede desværre dommen som
om der ikke var grund til at ændre på noget i Danmark. Mange jurister havde dog
en anden fortolkning af dommen. Ministeret blev tvunget til at rette ind mht. hvem,
der havde ret til at ansøge, men ændrede ikke på kriterierne.
I 2013 udgave jeg en rapport om humanitært ophold, som stadig er den eneste gennemgang af emnet, der findes. Den hedder “Undtagelsens Karakter” og kan hentes
eller bestilles via refugeeswelcome.dk/rapporter (MM).

• Udsendelseshindringer
§ 9 c, stk. 2. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, der
er meddelt afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter § 7, hvis
1) udsendelse af udlændingen, jf. § 30, ikke har været mulig i mindst 18 måneder,
2) udlændingen har medvirket ved udsendelsesbestræbelserne i sammenhængende 18 måneder, og
3) udsendelse efter de foreliggende oplysninger for tiden må anses for udsigtsløs.
Udlændingelovens § 9 c stk 2 indeholder en mulighed for at få opholdstilladelse,
hvis det ikke er muligt at udsende en afvist asylansøger. Dette forudsætter dog, at
den afviste samarbejder aktivt omkring udrejsen, og at myndighederne har opgivet
at gennemføre en udsendelse. Fortolkningen af de to kriterier betyder, at så godt
som ingen får ophold pga. udsendelseshindringer.
Der kan være tvivl om identiteten, og ofte anerkendes en underskrift om medvirken
af den grund ikke. Der kan være stor uenighed mellem den afviste og myndighederne (tidligere politiet og nu Hjemrejsestyrelsen) om, hvorvidt personen virkelig gør
sit bedste for at skaffe dokumenter fra sit hjemland eller dets repræsentation. Og
endelig er der mange eksempler på, at politiet stadig ikke anser udsendelsessagen
som “udsigtsløs” efter mange års forgæves indsats. Pr. 1. december 2020 var der
42 personer i udrejseposition med en opholdstid på over 10 år, den “ældste” sag er
27 år gammel (LL).
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Paragraffen tager ikke tilstrækkeligt højde for de særlige situationer, hvor en person
må anses for de facto statsløs, og det kan heller ikke i sig selv føre til en positiv
afgørelse i asylsagen. Hvis der ikke rigtigt er et land at forhandle med, burde sagen
stille sig anderledes.
Siden 2015 er antallet af særlige opholdstilladelser til uledsagede mindreårige (udlændingelovens § 9c stk 3,2), ophold pga. udsendelseshindringer (§ 9c stk. 2) og af
ganske særlige grunde (§ 9c stk. 1) slået sammen i statistikken som “andre grunde”, hvilket gør det svært at gennemskue, hvordan de bruges. Se grafer næste side.
“Vi havde jo denne her politibetjent, som bare var så skør, hun tog det personligt.
Hun sagde engang til mig: “du skal ikke drømme om at få opholdstilladelse i
Danmark så længe jeg sidder på det her kontor”. Helt ærligt, sådan sagde hun.
Så sagde jeg “okay men du skal ikke drømme om, at jeg forlader Danmark uden
min familie”. Jeg skændtes altid med hende, så hver gang jeg skulle have en
vurdering fra politiet, sagde hun altid at det var muligt at sende os ud, og at
familien ikke medvirker, de har ikke afleveret dokumentation og alt muligt.”
- Ibrahim, Palæstina: afvist i 12 år, fik til sidst ophold af andre grunde
I 2011 udgav jeg en rapport om udsendelseshindringer, og her ti år senere har situationen desværre ikke ændret sig meget. Den hedder “Asylcenter Limbo” og kan
hentes eller bestilles via refugeeswelcome.dk/rapporter (M). Læs mere i kapitel 5
om problemer med udrejse side 77.

• Ganske særlige grunde, herunder barnets tarv
§ 9 c, stk. 1. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, hvis
ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed og, hvis udlændingen
er under 18 år, hensynet til barnets tarv, taler derfor. Medmindre særlige grunde,
herunder hensynet til familiens enhed og, hvis udlændingen er under 18 år, hensynet til barnets tarv, taler derimod, betinges opholdstilladelse efter 1. pkt. som følge
af en familiemæssig tilknytning til en herboende person.
Bestemmelsen bruges næsten udelukkende til at give familiesammenføring i sager,
hvor de almindelige krav ikke kan opfyldes, men internationale konventioner forpligter Danmark til at sørge for at familien kan forblive sammen.
I 2014 blev tilføjelsen om 'barnets tarv' indsat, da Udlændingeloven indtil da ingen
steder nævnte hensynet til Børnekonventionen. Samtidig indførtes en ny praksis
for familier med børn, som har haft humanitært ophold i en periode, men får afslag
på forlængelse. Disse sager videregives til Udlændingestyrelsen med henblik på en
vurdering efter barnets tarv, hvor man ser på, om barnets tilknytning til Danmark

23

kan være tilstrækkelig stærk til at give opholdstilladelse. Det er dog foreløbig kun få
sager, hvor dette har været tilfældet. En af dem var familien El-Abed, se side 82.
“Jeg synes, at man burde lade barnets tarv veje tungere, og i det hele taget skabe
bedre mulighed for at personer i udrejseposition kan sluses ud af udrejsecentrene af
andre veje end til hjemlandet. Ellers bliver situationen fastlåst, dyr og ulykkelig.”
- Katrine Syppli Kohl, forsker, VIVE

• Uledsagede mindreårige uden netværk
§ 9 c, stk 3, nr. 2: En uledsaget udlænding under 18 år, der er meddelt afslag på en
ansøgning om opholdstilladelse efter § 7, hvis der er grund til at antage, at udlændingen ved en tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland vil være
uden familiemæssigt netværk eller uden mulighed for ophold på et modtage- og
omsorgscenter og dermed vil blive stillet i en reel nødsituation. Opholdstilladelsen
kan ikke forlænges ud over udlændingens fyldte 18. år.
En uledsaget mindreårig (UMI) er et barn, der rejser alene ind i Danmark uden
forældre eller andre værger og søger om asyl. De gennemgår stort set den samme
procedure som voksne, men hvis de får afslag, har de en ekstra mulighed efter loven til at få ophold, hvis de ikke har nogen familie at blive sendt tilbage til.
Proceduren starter først, hvis barnet har fået afslag efter at hele den normale asylprocedure. Som grafen på næste side viser, bruges den meget restriktivt, og tallet har været faldende siden 2011. Det er umiddelbart overraskende, at der gives
færre af disse særlige tilladelser i de perioder, hvor der ankommer flere uledsagede
mindreårige. I perioden 2014-2016 kom der dog mange fra Syrien og Eritrea, som
typisk fik asyl, hvorimod størstedelen inden da kom fra Afghanistan, og typisk fik
afslag på asyl.
Det er meget kritisabelt, at de få, som opnår denne særlige opholdstilladelse, mister
den igen, når de fylder 18 år – selvom de har gået i skole, lært dansk og opført sig
eksemplarisk, vil opholdet være alt for kort til at søge om permanent ophold eller
få ophold pga. tilknytning. Læs casen om Shakib på side 141, som illustrerer det
urimeligt hårde forløb, disse store børn går igennem – blot for at blive sendt tilbage
igen til et af verdens farligste lande.
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ESTELLA OG THIERRY, DR CONGO
Estella kom til Danmark i 2010 med sin 2-årige søn Thierry. Hun kommer selv fra
DR Congo, men fødte sin søn i en flygtningelejr i Uganda efter at hendes mand var
død, og hendes to store sønner forsvundet i krigen i Congo. Mor og barn endte med
at tilbringe 10 år af deres liv på 7 forskellige danske asylcentre med 12 flytninger, før
de fik lov at blive. Estella var engang en stærk og livskraftig kvinde. Men under de
mange år med usikkerhed i asylcentrene blev hendes forældreevne stærkt forringet.
Hun fik depression, blev apatisk og grådlabil og mistede nogle gange tålmodig
heden med sin søn.
Thierry udviklede angst, tissede i bukserne og fik svært ved at sove om natten efter
to oplevelser i 2011 og 2012, hvor Thierry blev indsat som henholdsvis 3- og 4 årig
i Ellebæk fængslet sammen med sin mor. Første gang blev de sat på et fly med fire
betjente til Congo, men det congolesiske politi ville ikke have dem ind. Muligvis fordi
Estella var desperat og gjorde modstand, eller fordi der ikke var nogen papirer på
Thierry. I hvert fald måtte det danske politi tage dem med til Danmark igen. Anden
gang måtte man på forhånd opgive og løslade dem fra fængslet efter et døgn.
Thierry kom på en specialskole, fordi han havde svært ved at tackle sin angst og
koncentrere sig. “Jeg er bange for edderkopper og for, at min mor dør. Jeg er bange
for politiet. Jeg er bange for, at de ser mig og sender mig til Afrika, for så dør jeg. Der
er meget farligt", sagde han til Politiken i 2017. Da var han begyndt at sove med en
kniv under hovedpuden, hvis politiet skulle komme.
I 2014 skrev Estella under på medvirken til udrejse, og IOM blev involveret for at bistå med planlagt udrejse, men det lykkedes ikke. Under et møde med politiet i 2018
afviste politimanden at lade hende skrive under. Han vurderede nu, at hun ikke
medvirkede, fordi hun selv havde opsøgt den congolesiske konsulinde, og denne
mente, at Estella ikke kommer fra Congo. Det fastholdt hun imidlertid.
Undervejs har den lille familie flere gange ansøgt om humanitært ophold, ophold
pga. barnets tarv og udsendelseshindringer. En frivillig jurist fik genåbnet asylsagen
i 2020, og det endte med at Flygtningenævnet gav dem asyl pga. Thierrys risiko for
at ende som børnesoldat i Congo.
Familien burde have fået ophold pga. udsendelseshindringer straks efter de mislykkede forsøg, og desuden blev der søgt forgæves om både humanitært ophold
og ophold pga. barnets tarv. Levevilkårene ødelagde Estellas ellers stærke og gode
forældre- og omsorgsevner, og en ellers velfungerende lille dreng endte med at blive
angst og have brug for specialskole. Sagen illustrerer også behovet for genåbning
af gamle asylsager.
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Avnstrup hjemrejse- og udrejsecenter

Sjælsmark udrejsecenter
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3. OPHOLDSBETINGELSER OG MOTIVATIONSFREMMENDE FORANSTALTNINGER
LEVEVILKÅR OG RETTIGHEDER
Gennem årene har tingene ændret sig en del på dette område. Skiftende operatører
har haft ansvar for at administrere centre og opgaver, centre er åbnet og lukket, centrenes funktioner er blevet ændret, og regler og pligter for beboerne har skiftet. Men
fokus har altid været at gøre opholdet i asylsystemet utiltrækkende uden direkte at
krænke menneskerettighederne – en svær balance.
En afvist asylansøger lever med meget begrænsede rettigheder på næsten alle områder. Det gælder stærkt indskrænket bevægelsesfrihed, økonomi og adgang til en
indtægt, meget begrænset ret til uddannelse, privatliv, familieliv og sundhedstilbud.
Og desuden med en konstant angst – på kort sigt for at blive hentet af politiet midt
om natten, på længere sigt for, hvordan fremtiden vil tegne sig.

Sundhed
Som asylansøger har man ikke almindelig adgang til sundhedssystemet, og intet
sygesikringskort. Det er det samme som afvist asylansøger. I asylcentrene er der
en lille sundhedsklinik, hvor man kan tale med en sygeplejerske og få adgang til
en læge efter aftale. Adgangen til sundhedsydelser er begrænset til uopsættelig og
smertelindrende behandling – dvs. at man ikke har ret til forebyggende og planlagt
behandling, og der skal søges om kaution hos Udlændingestyrelsen til at dække behandlinger som operationer eller psykiaterbesøg. Man har paradoksalt nok ikke ret
til den grundige udredning og erklæring, som kræves for at få humanitært ophold.
Nødvendig medicin bliver udleveret gratis. Børn har fuld adgang til sundhedsydelser, men stadig kun igennem klinikkerne i asylcentrene. Tandlægebesøg er også
begrænset til smertelindring og nødvendig vedligeholdelse, og man har fx ikke ret til
at få lavet et gebis, en bro eller behandling for parodontose.
Sundhedsklinikkerne i centrene tager heller ikke altid beboerne alvorligt, når de
klager over smerter eller helbredsproblemer. Kræft er fx ikke altid blevet undersøgt i
tide på trods af symptomer. Alle asylansøgere har oplevet at gå til klinikken med et
alvorligt problem og få en Panodil og besked om at drikke rigeligt med vand, det er
nærmest en stående joke.
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Ydelser og arbejde
Det er Udlændingestyrelsen, der dækker alle udgifter til indkvartering, transport,
undervisning og sundhedsydelser for asylansøgere. Afviste asylansøgere må ikke
arbejde, og de fleste får ikke udbetalt nogen ydelser. Ydelsen varierer alt efter fase,
om de bor i center med selvhushold, om de har børn, og om man anser dem for at
medvirke til at udrejse.
En enlig i fase 3 (afvist), som ikke medvirker og derfor bor på Kærshovedgård, vil
normalt modtage 0 kr. En familie i fase 3 med tre børn i center Avnstrup kan bestille
madvarer for i alt ca. 2000 kr. hver 14. dag, men får ingen ydelser. Enkelte får dog
særlige, mindre tilskud. En enlig i fase 1 (nyankommen), som bor i Sandholm med
kantine vil få 127 kr hver 14. dag. I fase 2 bor man på et opholdscenter og får penge
til at lave sin egen mad. Blandt asylansøgere kaldes alle ydelser i daglig tale “pocket
money”, og man skal møde frem personligt for at få dem udleveret (i kontanter).
Der udleveres en tøjpakke hvert halve år, og man kan ofte få et tv eller en cykel doneret fra naboer og frivillige. Udgifter til fx frisør, telefon og transport må man prøve
at få dækket af venner eller familie, og nogle er nødsaget til at finde sort arbejde.
Manglen på ydelser tvinger nærmest folk ud i kriminalitet, fx er man ofte nødt til
at rejse uden gyldig billet. Transport til skole, praktik og møder med advokat bliver
dog betalt af udlændingemyndighederne. Man får udleveret en pakke med ting til
personlig hygiejne hver måned, men ikke efter eget valg.

Skole og undervisning
Børn i asylcentre har ret til undervisning på linje med danske børn, men de oplever
ofte, at de ikke får det. De starter på Røde Kors' særlige skole for asylsøgende børn,
som mange børn er frustrerede over, da de hellere vil ud på en dansk folkeskole.
Det er Røde Kors, der vurderer, om de er klar til det, og forhandler med den lokale
kommune om at finde plads til eleven. Specialskole kan bevilges, men igen er flytninger og transport ofte et problem. I forbindelse med tvungne flytninger kan børn
blive nødt til at forlade den folkeskole, de gik i, og starte forfra på Røde Kors' skole.
En del børn mister mange måneders skolegang pga. disse forhold. Endelig er den
lange transporttid i en særlig bus fra centret til asylskolen et problem for børnene.
Når et barn fylder 16 år, er der ikke længere nogen tilbud til de afviste børn. De har
ikke ret til ungdomsuddannelse eller videre uddannelse, og det skaber et enormt
problem for deres fremtid.
Afviste voksne har ikke adgang til nogen kurser, udover de meget begrænsede tilbud i den nye hjemrejselov, hvis man medvirker til hjemrejse. Frem til 2012 havde
Røde Kors en meget velfungerende skole for voksne på Frederiksberg, hvor beboere
på de sjællandske centre kunne tage hen en gang eller to om ugen. Men den blev
desværre lukket ned af sparehensyn.
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Indkvartering
Som asylansøger kan man ikke selv vælge, hvor man vil bo. Man skal bo i et asylcenter, og det er Udlændingestyrelsen, som bestemmer hvilket. Man kan blive flyttet
med kort varsel fra et center til et andet, og de fleste når at bo på mange forskellige
centre – nogle børn har boet på 6-7 forskellige centre. Enkelte får tilladelse til privat
indkvartering hos familie.
Under asylsagens behandling (i fase 2) har man typisk boet i et opholdscenter. De
ligger alle sammen i Jylland nu, og drives af enten Røde Kors eller en kommune,
under kontrakt med Udlændingestyrelsen. I den periode får man udbetalt en mindre ydelse, og nogle steder penge til selv at lave mad. Der er tilbud om praktik og
lidt undervisning, men i begrænset omfang. Opholdscentrene er åbne, og selvom
man har pligt til at bo på centret, er der ikke elektronisk registrering eller meldepligt
under asylfasen. Hvis man er væk i flere dage, bliver ens værelse dog tømt, og man
registreres som 'udeblevet'. Ens asylsag bliver så lukket af Udlændingestyrelsen,
men kan genoptages, hvis man dukker op på centret igen.

Udrejsecentre
Hvis man får endeligt afslag på asyl og ikke medvirker til sin udrejse, bliver man flyttet til et udrejsecenter. Det første udrejsecenter blev etableret i 2015. Tidligere blev
de afviste boende på de samme centre som dem i fase 1 og 2.
I udrejsecentrene er man normalt pålagt opholds- og meldepligt. Det vil sige, at
man har pligt til at opholde sig på udrejsecentret, og man har pligt til at melde sig
tre gange om ugen et særligt sted i centret inden for et vist tidsrum. Ens færden
registreres via elektroniske nøgler i det såkaldte Saltolog-system, dog endnu ikke i
Avnstrup, hvor man til gengæld har meldepligt morgen og aften hver dag. Hvis man
ønsker at være væk fra centret i mere end et døgn, skal man søge om tilladelse i god
tid hos Udlændingestyrelsen og opgive navn, adresse og cpr-nummer på den, man
besøger. Der gives normalt kun tilladelse til en dobbeltovernatning hver 14. dag.
Man kan også søge Hjemrejsestyrelsen om dispensation for sin meldepligt, hvis
man på grund af alvorlig sygdom eller handicap ikke har mulighed for at melde sig.
Sygdom skal dokumenteres ved en lægeerklæring.
Hjemrejsestyrelsens afgørelse om pålæg af opholdspligt kan ikke påklages, men en
afgørelse om overtrædelse af meldepligt kan påklages til Udlændingenævnet.
Hvis man overtræder opholds- og meldepligten flere gange, rejses der en straffesag, som kan give op til 4 måneders fængsel for gentagne overtrædelser. Se casen
Sara side 48. Saltolog-systemet har imidlertid vist sig at være meget fejlbehæftet,
og derfor har en del beboere været sigtet af politiet for at udeblive, selvom de reelt
opholdt sig i centret.
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Kærshovedgård ligger 13 km fra Ikast i Midtjylland. Det har været udrejsecenter
siden 2016, og bliver brugt til enlige og par uden børn (kvinder og mænd, i forskellige afdelinger). Udover afviste asylansøgere huser det også udviste ved dom og
folk på Tålt Ophold (læs mere om disse definitioner på side 13-15) samt personer,
der vurderes at udgøre en trussel for statens sikkerhed (fx terrordømte og såkaldte
fremmedkrigere). Det ligger ekstremt isoleret, midt i en skov uden adgang til offentlig transport. Mange cykler til den nærmeste by, Bording, som ligger 7 km væk.
De fleste beboere modtager slet ingen ydelser, dem på Tålt Ophold kun ganske små
beløb. Ingen af dem må arbejde. Transport er derfor et stort problem; en returbillet
til København koster ca. 800 kr.
Stedet er bygget i 1943 som åbent fængsel, men blev lukket fordi det var 'utidssvarende'. Da det var fængsel, kunne de indsatte selv lave mad, og der var billardborde
og TV i fællesrum. Dengang var der ikke hegn og adgangskontrol, som der er nu.
I dag er fællesrum og køkkener ryddet for inventar, og man får mad i kantinen tre
gange om dagen. Det er ulovligt at have elkedler, brødristere, kaffemaskiner o.l. i
køkkenerne, de bliver konfiskeret.
Der er både nye og gamle bygninger, og der bor mellem 1 og 6 personer på hvert
værelse, de fleste bor 2 sammen. Badeværelser og toiletter er fælles og ligger på
gangene. I den særlige omsorgsafdeling for fysisk og psykisk syge beboere har man
dog eneværelse, og det har kvinderne også, men de er ekstremt små. Der er et træværksted, men ikke egentlige undervisnings- eller praktiktilbud.
Der er plads til 300, og der bor i dag ca. 220 mænd og ca. 35 kvinder, fra 18 til 75
år. Ca. 12 af beboerne har mindre børn, som har opholdstilladelse og bor hos den
anden forælder. Kvinderne har det hårdt med fx at skulle hente mad i kantinen, hvor
de får blikke og kommentarer fra de mange enlige mænd.
Centret drives af Kriminalforsorgen, men Røde Kors har ansvaret for omsorgsafdelingen. Politiet og Hjemrejsestyrelsen har faste kontorer i centret.
“Hvis jeg skal dø, fortrækker jeg at dø i Kærshovedgård i stedet for at tage til Iran
og blive hængt i alles påsyn. Jeg flygtede jo fra dem, jeg stak af!”
- Said, afvist asylansøger, boet i Kærshovedgård i 1 år
“Hvorfor blander de os afviste asylansøgere sammen med de kriminelle? Vi har
ikke gjort noget forkert, og det påvirker mange i en dårlig retning at være sammen
med dem. Men her er værre end et dansk fængsel. Nogle af beboerne prøver med
vilje at komme i fængsel, de smadrer et eller andet eller bliver væk i lang tid for
at få en dom – de vil hellere være i fængsel, for der kan man tjene penge og spare
op. Det er jo ret vildt, at folk ønsker at komme i fængsel!”
- Laurent, afvist asylansøger, boet i Kærshovedgård i 2 år
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Cafeteria, Kærshovedgård

Fællesrum (tidligere køkken), Kærshovedgård
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Værelse for 4 beboere, Kærshovedgård. Gardinerne er forsøg på at få lidt privatliv

Enkeltværelse, omsorgsafdelingen, Kærshovedgård

Værelse for 2 beboerne, Sjælsmark
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“Jeg forstår ikke, hvordan de kan være i det. Og jeg forstår godt at de har
sammenstød, det er jo alle sammen kriseramte mennesker. Jeg står ofte og siger
'jo, jeg forstår dig godt, at du gerne vil bo alene, men jeg kan ikke give dig et
eneværelse.' Det er jo Udlændingestyrelsen, der har bestemt det. Det var jo kun
meningen, de skulle være her 4-6 uger. Det er nogle hårde forhold, både for dem,
der bor her, men også for personalet.”
- Uddannet fængselsbetjent, ansat i Kærshovedgård
“Her bliver man kriminel. Man bliver alkoholiker. Man bliver junkie. Eller man
kan tage til et andet land. Jeg gider ikke, jeg er for gammel.”
- Felipe, udvist kriminel, 51 år, beboer i Kærshovedgård
“Der er mange konflikter, næsten hver dag. Det koger nemt over. Og nogle af de
dømte kriminelle fortsætter deres aktiviteter her, ikke mindst hashhandel. Det er
en meget nuanceret flok, og man kan sige, at behandlingen af dem er måske ikke
så nuanceret.
Man kan godt sige, det er bedre at være i et rigtigt fængsel: der har man
eneværelse, TV, kan spise hvad man vil, når man vil, og man har tilbud om
struktureret hverdag, og man må tjene penge.
Udrejsecentret skulle være et sted, man lige opholdt sig nogle uger indtil man
forlod Danmark, men sådan er det bare ikke. Vi har sendt 4 hjem i det år, hvor vi
har eksisteret.
Nu opretter man et udrejsecenter med 400 personer. Men konsekvensen og
effekten af det, det er der ikke nogen, der har kunnet forudse. Der er ingen
facitliste. Men os, der går herude hver dag, vi kan se, at trykket bare stiger og
stiger. Det bliver jo ikke bedre... og der vil jo komme flere beboere. Og det her,
det er måske ikke så hensigtsmæssigt. Men det er jo virkeligheden.”
- Peter Sneftrup, chef for Kærshovedgård 2016-2017. Få dage efter disse
udtalelser på DR blev han fritstillet af Kriminalforsorgen, og bedt om at
rydde skrivebordet.
Sjælsmark ligger i Hørsholm, et par km fra asylcenter Sandholm. Det anvendes
i dag til både enlige og par uden børn, til ansøgere og afviste i ÅG-procedure og
Dublin-procedure. Mellem 2017 og 2020 var det fyldt med afviste børnefamilier,
som ikke medvirkede til udrejse, men de er nu flyttet til Avnstrup.
Stedet er oprindeligt bygget som kaserne, og det ligger stadig midt i et miltært øvelsesområde, hvor man jævnligt ser tanks køre forbi og hører skyderi. Ikke så heldigt,
når man tænker på at mange asylansøgere har oplevet rigtig krig og er traumatiserede. Transport og adgang til København er dog relativt let og koster ikke ret meget.
Som i Kærshovedgård kan beboerne ikke selv lave mad, og skal spise i kantinen,
som kun serverer mad tre gange om dagen i 45 min ad gangen. Det er ikke tilladt at
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have en elkedel eller et køleskab på værelset. Der er små værelser til 1-2 personer,
og større værelser, som blev brugt til familier.
Det er Kriminalforsorgen, der driver centret, og Røde Kors står for sundhedsklinik,
omsorg og aktiviteter. Hjemrejsestyrelsen og politiet har kontorer i centret.
Avnstrup ligger i Lejre Kommune, midt i en skov. Det er et tidligere sanatorium for
tuberkulosepatienter, men har været asylcenter i over 20 år. Det består af en hovedbygning med 4 etager og et antal lave bygninger og annekser. Der er plads til ca.
400 beboere, familier har eget værelse men ikke eget badeværelse.
I mange år blev det brugt til asylansøgere i forskellige faser, men i 2018 blev det
kaldt for 'hjemrejsecenter' og brugt til afviste, der medvirkede – og siden sommeren
2020 har det overtaget Sjælsmarks funktion som udrejsecenter for afviste børne
familier.
Centret drives stadig af Røde Kors, selvom det også er blevet udrejsecenter. Hjemrejsestyrelsen er til stede og administrerer meldepligten, men der er ikke elektronisk
kontrol og overvågning. Til gengæld skal beboerne melde sig morgen og aften hver
eneste dag, hvilket de ikke skulle i Sjælsmark.
Børnefamilierne blev flyttet til Avnstrup for at forbedre deres vilkår, efter massiv kritik
af livet i Sjælsmark fra græsrødder, NGO'er og eksperter. En ting, som blev fremhævet, var adgangen til selv at lave mad – men dette løfte viste sig kun delvist at blive
indfriet. Der gik et år, før de nye køkkener blev etableret, og i stedet for penge til
at købe mad for, kan beboerne bestille madvarer fra et særligt katalog. Ordningen
fungerer nu godt, og den lovede vuggestue er blevet etableret. Familierne har fået
friere rammer og et langt mere naturligt liv end de havde i Sjælsmark.
Men offentlig transport er vanskelig, da der kun går få busser ind til de omkringliggende stationer. Sammen med meldepligten to gange dagligt er mange derfor blevet
endnu mere isolerede end de var i Sjælsmark.
“Virker systemet så? Åbenlyst ikke. Da politikerne tog beslutningen om
udrejsecentre, troede de at det ville tage 2-3 uger for en familie at beslutte at
rejse hjem, fordi de ville indse, at der ikke var en fremtid her. Men den første
familie, der flyttede til Sjælsmark i sommeren 2017, boede der stadig 3 år
senere, og er nu bare flyttet til Avnstrup. Den oprindelige plan virker altså ikke…
og at samle alle disse mennesker, som er i den samme livssituation på ét sted,
det giver bare en synergi-effekt: vi er alle sammen et dårligt sted nu.”
- Røde Kors, interview i AdMiGov, Kalir et al. 2021 (B)
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MOTIVATIONSFREMMENDE FORANSTALTNINGER FOR AFVISTE
Motivationsfremmende Foranstaltninger er en samlet betegnelse for de skiftende
tiltag, man har indført fra politisk side for at gøre hverdagen for de afviste så ubehagelig og indholdsløs, at de på et tidspunkt ville opgive et liv i Danmark og frivilligt
rejse hjem. Efter 38 år med den politik er både forskere og aktører enige i, at foranstaltningerne ikke virker – men man fortsætter med at stramme dem.
I dag består de motivationsfremmende foranstaltninger af følgende elementer:
• flytning til udrejsecenter;
• udvisning med indrejseforbud;
• opholdspligt og meldepligt (med fængselsstraf for overtrædelse);
• ingen ydelser;
• risiko for at blive indsat i Ellebæk fængslet i op til 18 mdr.;
• ingen adgang til praktik, kurser eller aktiviteter.
Er det overhovedet lovligt, at en stat med fuldt overlæg sætter mennesker i en situation, som gør dem syge, nedbryder deres værdighed og behandler dem som kriminelle, selvom de intet har gjort? Ja – til en vis grænse, i hvert fald. Stater har ifølge
international lov ganske vide beføjelser, når det handler om at begrænse adgangen
til deres territorium og behandle mennesker dårligt, som opholder sig ulovligt i landet. Der skal afvejes for og imod i hver enkelt sag, og Danmark tager efterhånden
ikke kritik udefra alvorligt.
Samlet set udgør rækken af indskrænkninger i bevægelsesfrihed, privatliv, selvbestemmelse, udvikling, sundhed, sociale kontakter og økonomi en ekstrem belastning for et menneske. Selv for dem, der ikke er frihedsberøvet i Ellebæk men
er indkvarteret i udrejsecentrene, er de afvistes liv på nogle måder værre end et
fængselsophold. Hertil skal så lægges den psykiske belastning ved konstant at være
bange for at blive sendt tilbage – og det faktum, at mange var traumatiserede, da de
ankom, og ikke modtager nogen behandling for det.
Institut for Menneskerettigheder udgav i 2009 en udredning på 175 sider om afviste
asylansøgere, hvor man advarede imod, at opholdstiden var stigende, og at selve de
lange opholdsperioder kunne udgøre et menneskeretligt problem, og at de motivationsfremmende foranstaltninger var ude af proportioner med målet om at få flere
til at rejse. Særligt brugen af fængsling blev fremhævet som kritisabel. Udredningen
indeholdt en lang række anbefalinger til forbedringer, fx en øvre tidsgrænse for, hvor
længe man bør leve som afvist asylansøger. Siden dengang er samtlige af de nævnte
forhold blevet endnu værre (D).
I 2018 udkom en kritisk forskningsrapport med titlen “Stop killing us slowly” fra
Freedom of Movements Forskningskollektiv. Den konkluderede, at udrejsecentrene
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udgør De Facto tidsubestemt frihedsberøvelse, og at de politisk opsatte rammer
nedbryder mennesker, samt skaber illegalitet og kriminalisering uden at opnå det
tilsigtede mål (E).
“Det officielle formål med udrejsecentrene var at få flere afviste til at udrejse
hurtigere fra Danmark. Fire år efter ser det imidlertid ud til at det blot har
skubbet flere mennesker over i et illegalt liv (…) Jeg argumenterer for at
udrejsecentrene er en form for af-registreringsteknik, som tillader Danmark at
"se væk” og nægte at tage ansvar for dem, der ikke kan sendes tilbage.”
- Annika Lindberg, forsker, Københavns Universitet
“Det er DRC’s erfaring, at motivationsfremmende foranstaltninger ikke virker,
uanset hvor grelle de er. En del af tiltagene medvirker til at nedbryde mennesker.
(…) Der vil nok altid være nogle få, der får nok af de mange restriktioner og derfor
vælger at udrejse, men det er DRC’s oplevelse, at det er meget få. Tværtimod
oplever vi, at de motivationsfremmende foranstaltninger kan have den modsatte
effekt og bidrage til apati, modvilje og fastlåshed.”
- Eva Singer, leder af DRCs asylafdeling

Historisk baggrund
De første restriktioner for afviste stammer fra 1983, hvor der blev indført meldepligt
hos politiet. I 1997-98 kom der en tilføjelse, hvor en ansøger kunne miste sine
ydelser, hvis han/hun ikke ville samarbejde om hjemrejse, eller ved ankomsten ikke
ville give tilstrækkelige informationer om sin rejse hertil.
Det førte til den første madkasse-ordning, hvor man fik mad udleveret som råvarer
i en kasse hver uge. Ordningen fungerede utroligt dårligt – kasserne indeholdt ikke
det, folk havde brug for til at lave mad, og det meste blev smidt ud eller solgt. Madkasseordningen blev afskaffet, men er nu indført i en ny form for børnefamilierne i
Avnstrup. Under de tvungne kantineordninger i forskellige centre har man i perioder
haft forbud mod at tage mad med ud fra kantinen, hvis man hellere ville spise senere, og man må fx heller ikke hente mad for andre.
Siden 2001 har fængsling i Ellebæk været anvendt som 'motivationsfremmende',
dvs. ikke bare som en praktisk foranstaltning for at sikre folks tilstedeværelse, når
udrejsen var klar – men også for at lægge pres på dem, og få dem på bedre tanker,
både når det handlede om at medvirke til udrejse og fremskaffe dokumenter eller
oplysninger.
Efter et voldsomt folkeligt pres, hvor der bl.a. var samlet over 90.000 håndskrevne
underskrifter ind, besluttede Fogh-regeringen i 2008 at lade 60 børnefamilier, som
havde været afvist i over et år, flytte ud af centrene i mindre boliger. I 2013 gav
Thorning-regeringen asylansøgere i fase 2 lov til at arbejde og finde deres egen
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bolig, men under meget skrappe kriterier. Samtidig blev det dog besluttet at opdele
centrene i modtage- og opholdscentre – og etablere de særlige udrejsecentre.
Løkke-regeringen tilbagerullede forbedringerne og hentede børnefamilierne tilbage
fra 2016. Og nu skulle de ikke bare bo i opholdscenter, men i udrejsecenter Sjælsmark. Samtidig blev der indført kantiner i flere centre, så selvhushold kun var en
mulighed i nogle af opholdscentrene.
At sætte Kriminalforsorgen til at administrere udrejsecentrene var en indirekte,
voldsom stramning i de motivationsfremmende foranstaltninger. Det betyder fx at
personalet kan tjekke værelserne uanmeldt, at man ikke må lave the eller varme
mad, og at man kun må have et begrænset antal ting på værelset (resten i en låst
container). De høje hegn med pigtråd både udenom og inde i centrene er også en
psykisk belastning for mennesker, som intet kriminelt har gjort.
Endnu engang opstod der et folkeligt pres, ikke mindst efter en psykolograpport om
børnenes helbred udgivet af Røde Kors og et borgerforslag med 50.000 underskrifter. Børnene kom ud af Sjælsmark i 2020, dog forsinket af Covid-19. Løsningen
blev det gamle center Avnstrup, hvor de godt nok kom under Røde Kors i stedet for
Kriminalforsorgen og slap for pigtråd, men fik en ny version af madkasseordningen i
stedet for penge til at lave egen mad, meldepligten blev udvidet til to gange dagligt,
og de fik langt sværere ved at komme væk fra centret.

Opholds- og meldepligten
Opholdspligten findes allerede i en mildere udgave under asylproceduren, men
skærpes hvis man får afslag og ikke medvirker. Meldepligten er individuelt bestemt,
men den er som udgangspunkt tre gange om ugen på et udrejsecenter. Beboere på
Tålt Ophold, kriminelle udviste og fremmedkrigere kan desuden pålægges 'underretningspligt', som betyder at de skal oplyse, hvis de opholder sig udenfor centret
om natten. Læs mere om Tålt Ophold på side 83.
Hvis man som afvist asylansøger overtræder opholds- og meldepligten gentagne
gange, kan man idømmes op til 4 måneders fængsel. Udlændinge på Tålt Ophold,
udlændinge udvist ved dom samt fremmedkrigere kan straffes med fængsel op til 2
år for ikke at overholde deres opholds-, melde- og underretningspligt.
For personer på Tålt Ophold har domstolene bestemt, at efter 4 år bliver opholdspligten som udgangspunkt uproportional. Ingen domstol har taget stilling til, om
opholdspligten for afviste asylansøgere på et tidspunkt bliver uproportional. En afvist
asylansøger kan bo i et udrejsecenter hele sit liv. Afviste børn, som er født i Danmark
og har tilbragt hele deres 10 eller 18 år lange liv på dansk grund, vurderes stadig at
have “ingen” tilknytning til Danmark og er stadig henvist til at bo i et center.
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Opholds- og meldepligten kombineret med centrenes beliggenhed og ingen ret til
indtægt betyder i praksis, at afviste asylansøgere sidder i et fængsel – uden at have
begået noget kriminelt.

Fængsling i Ellebæk
Ellebæk kaldes en “institution for frihedsberøvede udlændinge”. Det er reelt et fængsel, og sandsynligvis det mest ubehagelige af alle Danmarks fængsler – men det er
ikke for kriminelle. En del asylansøgere starter deres ophold der, hvis de ankommer
uden papirer. De fleste indsatte har fået afslag på asyl og oplyst, at de ikke ønsker at
medvirke til deres udsendelse – fængsling er en del af de “motivationsfremmende
foranstaltninger", når man ikke medvirker til udrejse.
Ellebæk drives af Kriminalforsorgen og har været i brug siden 2001. Det har ofte
været overbelagt, og er derfor netop blevet udbygget med 56 pladser, så kapaciteten
kommer op på 192 pladser og 58 ansatte. Cellerne er meget små, med 2 personer
i hver. De gamle bygninger er i elendig stand. De indsatte hjælper selv med til at
tilberede maden, som serveres 3 gange dagligt. Man kan kun få besøg efter samme
regler som i et fængsel: der skal først indhentes straffeattest, og dernæst bestilles
tid på forhånd. Den indsatte skal selv bede om besøg, og skal have fulde navn og
adresse på den, man ønsker besøg af. Der er meget begrænset adgang til lægehjælp og tolke, dårlig hygiejne, alt for lidt plads og adgang til at komme udendørs,
og det er meget svært at kommunikere med folk udenfor.
Man straffes med 15 dages isolation i strafcelle for at blive taget med en mobiltelefon – på trods af, at Højesteret har afsagt en kendelse om at de indsatte har ret til
at have deres telefon hos sig. Det forhindrer fængselsreglerne imidlertid. Strafcelle
blev anvendt 41 gange 2019, heraf i 18 tilfælde i 15 dage eller mere.
Afviste kan sidde i Ellebæk op til 18 mdr., og af flere omgange, fx hvis de har været
forsvundet og er blevet taget igen. Den gennemsnitlige opholdstid i Ellebæk var 49
dage i 2020. Pr. 1. januar 2020 havde 15 personer opholdt sig i Ellebæk mellem 3
og 6 måneder, 9 personer i mere end 6 måneder, én af disse i over et år (F). Politiet
siger, at de meget sjældent anvender fængsling som motivationsfremmende og ikke
tror på effekten af det (B), men ikke desto mindre har en stor del af de afviste, man
taler med, oplevet at blive indsat efter afslag og uden grund.
Psykisk syge og torturoverlevere bør ikke indsættes, men der er ingen effektiv screening, så det sker alligevel. Amnestys danske lægegruppe udgav en rapport i 2013,
hvor man undersøgte en række af de indsatte, og fandt en høj grad af traumatisering
og en bekymrende helbredstilstand (G). Aktivister og NGO'er har forsøgt i mange år
at gøre opmærksom på de kritisable tilstande i Ellebæk. En frivillig gruppe ved navn
Ellebæk Kontaktnetværk registrerer løbende de kritisable og ulovlige hændelser, og
forsøger at skaffe besøgsvenner til de indsatte (ellebækkontaktnetværk.dk).
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Ellebæk
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Europarådets Torturkomité fremkom i januar 2020 med en sønderlemmende kritik
af de to fængsler, hvor asylansøgere indsættes uden at have begået noget strafbart:
Ellebæk og Nykøbing Falster (H). Kritikken gik dels på de fysiske forhold, som man
kaldte “noget af det værste, komitéen havde set i Europa” og “uegnet for mennesker”. Men den gik også på årsagen til at de indsatte var frihedsberøvet:
“Vores fund er meget alvorlige. Først og fremmest er de fysiske rammer i utrolig
dårlig stand. Men vi mener også, at det er helt uacceptabelt at placere disse
mennesker under fængselslignende forhold, som dem vi har set. De er ikke
kriminelle, men de bliver placeret i et center, der er meget værre end et fængsel.
Vi var meget overraskede over at se, at de indsatte blev straffet så hårdt
for at have en mobiltelefon. Det understreger endnu engang, at reglerne er
fængselsregler, hvilket er fuldstændig uacceptabelt. De her mennesker skal have
adgang til deres telefoner, hvor de typisk har alle numrene til deres familier og
venner liggende. Det er helt essentielt.”
- Hans Wolff, Europarådets Torturkomité
Justitsminister Nick Hækkerup (S) svarede på kritikken fra Europarådet: “De her institutioner er ikke et rart sted at være, og det skal ikke være et rart sted at være, fordi
det skal være med til at give folk et skub i ryggen til at rejse ud af Danmark. Efter en
grundig sagsbehandling har de fået et nej, og det her er så med til at motivere dem
til at forlade landet.”
Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 5 oplister, hvornår en person må frihedsberøves. Her nævnes “for at hindre ham i uretmæssigt at trænge ind
i landet eller en person, mod hvem udvisnings- eller udleveringssag er svævende.”
Men frihedsberøvelse bør altid være sidste udvej, når andre mindre indgribende ting
har været prøvet forgæves, og ifølge Menneskerettighedsdomstolens praksis bør det
kun ske, når en udsendelse er reelt mulig. I Danmark fængsles afviste iranere fx i
mange måneder, selvom de kun kan udsendes frivilligt, og man er på et tidspunkt
nødt til at løslade dem igen. Det sker alene for at lægge psykisk pres på dem, og for
at gøre alle afviste iranere nervøse.
At bruge fængsling “motiverende” må anses som en form for politisk fængsling – det
sker ikke på baggrund af en dom, hvor personen har begået kriminalitet, men med
henblik på at ændre en persons mening og opførsel, som en form for genopdragelse. Ifølge The Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) er en af
definitionerne på en politisk fange: “if the detention has been imposed for purely
political reasons without connection to any offence”.
I marts 2020 opfordrede Europarådets Menneskerettighedskommissær til at løslade
alle frihedsberøvede asylansøgere, eftersom Corona-pandemien umuliggjorde både
Dublin-overførsler og hjemsendelser. Det gjorde Danmark ikke, så på trods af eks-
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tremt lave indrejsetal siden pandemien startede, har Ellebæk været fuldt, idet domstolene i vidt omfang heller ikke tog initiativ til at løslade udlændingene på grund af
Corona-situationen.
Der er slet ingen grund til at have et sted som Ellebæk. Hvis man fulgte de menneskeretlige anbefalinger om kun at tilbageholde folk, når en udsendelse er umiddelbart forestående, kunne man indrette et mindre, aflåst afsnit i et af udrejsecentrene.

Madlavning
At bestemme, hvad man vil spise, og få lov til at lave mad til sig selv og sine børn
er en meget basal og vigtig ting i et menneskes liv. Netop derfor har det siden 1998
været brugt til at lægge pres på asylansøgere i forskellige former. Den ene minister efter den anden har beklaget, hvor dyrt det er at indkvartere asylansøgerne,
men har ikke desto mindre valgt ordninger, som var langt dyrere end bare at lade
beboerne selv købe ind og tilberede deres egen mad. Kantinedrift og forskellige
madkasseordninger er langt dyrere pr. person og indebærer et stort madspild. Man
må end ikke have en brødrister, en elkedel eller en mikrobølgeovn på sit værelse
eller i fællesrummene på Sjælsmark og Kærshovedgård, tyndt begrundet med et
argument om brandrisiko – det handler udelukkende om at nedsætte beboernes
livskvalitet.
Beboerne i asylcentre og udrejsecentre har flere gange sultestrejket og nægtet at
spise den mad, der blev serveret. Det er blevet opfattet af mange som forkælet. Men
det er helt misforstået – det handler om selvbestemmelse og om kultur, og mange
af forældrene har været fortvivlede over at deres børn ikke ville spise kantinemaden,
eller var sultne på andre tidspunkter end de 3 x 45 minutter, hvor den serveres.
Som tidligere nævnt har kriminelle, som afsoner en dom, bedre muligheder for at
bestemme over deres egen mad end afviste asylansøgere.

SÆRLIGE PROBLEMATIKKER FOR BØRN
Tilknytning til Danmark
Rent juridisk betragtes børn nærmest som deres forældres bagage. De inddrages
kun meget sjældent i selve asylsagen. Selvom et barn er født i Danmark, åbner det
ingen muligheder for at få ophold. Hvis barnets forældre er statsløse, kan barnet
få dansk statsborgerskab, men eftersom det ikke giver forældrene ret til ophold, er
man lige vidt.
Omvendt er det med de uledsagede mindreårige, som har deres egen asylsag, og
stortset behandles som voksne. Det er i praksis ikke nemmere for en 16-årig at få
asyl end for en voksen. Eneste forskel er, at den mindreårige har en bisidder med
fra Røde Kors, og at lovgivningen indeholder en særlig mulighed (som sjældent an-

42

vendes) for at få ophold, hvis der ikke er familie i hjemlandet. Se afsnittet om andre
former for ophold side 20.
For et barn er der naturligvis nogle helt andre problematikker på spil, når det handler om mange års liv som afvist. Mange af børnene kender ikke andre lande end
Danmark og taler knap nok forældrenes sprog. Ikke desto mindre er den danske
praksis, at uanset om et barn er født i Danmark og har tilbragt hele sit liv her, har det
ingen juridisk betydning og giver ikke opholdstilladelse. Der er mange eksempler på
børn, som er blevet voksne i asylsystemet.
Livet i et asylcenter er meget anderledes end et almindeligt børneliv, og jo ældre
barnet bliver, jo mere går den forskel op for barnet, og jo større bliver angsten for at
blive hentet en nat og sat på et fly til et ukendt og skræmmende sted.
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har i nogle sager vurderet ulovligt ophold som tilknytning. Bl.a. i Jeunesse vs Holland fra 2013 lagde domstolen vægt på,
at de hollandske myndigheder selv havde tolereret det langvarige ulovlige ophold,
hvorunder familielivet og tilknytningen var opnået, og det blev derfor afgjort, at Holland skulle give en pige med 16 års ulovligt/processuelt ophold lov til at blive.
En del af det såkaldte Paradigmeskifte i 2019 var at begrænse betydningen af flygtningebørns lovlige ophold, når man skal vurdere deres tilknytning til Danmark i sager om inddragelse. Alt under 8 års lovligt ophold tæller nu ikke som tilknytning for
et barn. En tvivlsom grænse, som man ikke kan finde praksis for ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, idet domstolen kun har taget stilling til udvisning
af kriminelle.

Børns mentale helbred
Børn, som ellers har været velfungerende, udviser en række symptomer og forstyrrelser efter en vis periode i asylsystemet. Det starter ofte med søvnproblemer,
spisevægring og koncentrationsbesvær, og kan udvikle sig til aggressiv eller introvert
adfærd, selvvalgt isolation, mareridt, angstanfald og selvmordstanker. Mindre børn
har det ofte bedre, men med alderen kommer forståelsen af, at man slet ikke har lov
til at være i landet. På et tidspunkt kan det blive til kroniske udviklingsforstyrrelser.
Hos teenagere opstår der et særligt problem, fordi man i den alder normalt udvikler
sin personlighed og tænker meget på sin egen fremtid – hvad er jeg god til, hvad vil
jeg gerne gøre med mit liv? For en teenager i et udrejsecenter er der ingen fremtid,
intet at planlægge.
Mange triste børneskæbner er blevet beskrevet i medierne gennem tiden. Politikens Olav Hergel vandt Cavlingprisen for en serie i 2007 om børnene fra Kosovo i
Kongelunden, og han har skrevet om masser af andre børn sidenhen. Mange grup-
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per og kampagner har gennem årene forsøgt at råbe politikerne op og få børnene
ud af centrene. En lille gruppe kvinder bag initiativet Amnesti Nu samlede 90.000
underskrifter ind på gammeldags vis med kuglepen i 2007. Bedsteforældre for Asyl
demonstrerede hver søndag i 10 år foran Sandholm, i sol og regn.
Sammen med Bedsteforældre for Asyl samlede jeg i 2009 20 historier i bogen “Afvist – asylansøgere i Danmark” for at beskrive effekterne af de lange ophold (I).
Juraprofessor Eva Smiths lille gruppe Asylbørnene Ud Nu indsamlede 50.000 underskrifter og præsenterede alle de faglige undersøgelser af børnene på en hjemmeside i 2010. Bogen “Asylbørn i Danmark – en barndom i undtagelsestilstand”
redigeret af Kathrine Vitus og Signe Smith Nielsen gav et videnskabeligt overblik
over situationen i 2011 (J).
Det endte med at få en effekt, og de fleste afviste børnefamilier kom langsomt ud af
centrene mellem 2008 og 2012 og fik det mærkbart bedre. Ikke desto mindre blev
de allerede i 2015 flyttet tilbage til endnu værre forhold: udrejsecenter Sjælsmark.
Nogle af børnene har været hele vejen rundt: Sandholm, Avnstrup, Kongelunden,
egen bolig, Sjælsmark, og nu er de tilbage i Avnstrup.
Psykologer dokumenterede i en rapport udgivet af Røde Kors i 2019 (K), at børnene
i Sjælsmark i uhyggeligt høj grad led af stress, angst og udviklingsforstyrrelser som
følge af livsbetingelserne i centret og den usikre situation. 61% af de undersøgte
børn kunne sandsynligvis opfylde kriterierne for en psykiatrisk diagnose, og halv
delen af de større børn havde symptomer på PTSD. Hørsholm Kommune, som
huser centret, fortalte at de havde ekstremt mange indberetninger om mistrivsel på
børnene i Sjælsmark, og Red Barnets direktør var rystet efter et besøg. En hel del
børn er blevet anbragt udenfor “hjemmet” af kommunerne, fordi forældrene ikke
magter at tage sig af dem.
En ny folkelig protest, Folkebevægelsen for Asylbørns Fremtid, opstod gennem det
nu lukkede Trampolinhuset med aktiv deltagelse fra de involverede familier. Der
blev stillet et borgerforslag, som ikke blot anbefalede at få børnene ud af Sjælsmark,
men også at de burde have opholdstilladelse efter en vis periode som afviste – med
respekt for barnets tarv. Forslaget var et af de få borgerforslag det år, som formåede
at indsamle de påkrævede 50.000 underskrifter.
Det folkelige pres fik til sidst børnene ud af Sjælsmark – men ikke ud i samfundet.
Familierne bor i dag i Avnstrup, som er blevet til udrejsecenter, men drives af Røde
Kors i stedet for Kriminalforsorgen. Atmosfæren er meget bedre og langt fra det
fængselsagtige, og der er åbnet en vuggestue. Forældrene kan nu selv lave mad til
børnene, værelserne er pæne og rare, udendørsarealet er fint. Avnstrup ligger dog
isoleret med svære transportmuligheder. Skolegang har været den negative omkostning ved flytningen – mange måtte skifte skole endnu engang, nogle måtte endda
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tilbage i den særlige asylskole. Og det grundlæggende problem med ikke at have
opholdstilladelse er der stadig. To af de børn, som har været i systemet i ca. 10 år fik
dog opholdstilladelse efter at have været beskrevet på Politikens forside flere gange.
Noget, man har set flere gange: enkeltsager med stor bevågenhed går igennem til
sidst, men uden at kriterier eller lovgivning bliver ændret.
“For mange afviste børnefamilier er muligheden for frivillig hjemsendelse lig nu.
Børnene har ofte opholdt sig så længe i danske asyl- og udrejsecentre, at deres
primære kulturelle tilknytning er til Danmark, og mange af børnene er født her.
For forældrene til disse børn er en hjemsendelse en umulighed, idet de aldrig
frivilligt vil indvilge i at vende tilbage til en konfliktzone eller fattigdom, hvor de
ikke kan sikre børnene en tryg opvækst og uddannelse.”
- Tone Olaf Nielsen, medstifter og programdirektør i Trampolinhuset i 10 år

Menneskerettigheder for børn
Børn har særlige rettigheder, især defineret i FNs Børnekonvention. Derfor har asylsøgende børn fx fuld adgang til skole og sundhed, som voksne asylansøgere ikke
har. Den vigtigste artikel i Børnekonventionen siger, at staten altid skal sætte barnets
bedste i første række i en hvilken som helst beslutning, som vedrører barnet. Men
man lægger det fulde ansvar over på forældrene – det er deres skyld, at børnene
sidder fast i asylsystemet. Spørger man forældrene, siger de imidlertid, at det er pga.
børnene, at de ikke tør rejse tilbage.
Den danske stat er ikke altid på barnets side, hvis man ser på de følgende 3 situationer:
• Et barn født i Danmark af en afvist asylansøger, hvor barnet nedbrydes af statens
eget asylsystem: barnet er morens ansvar.
• Et barn født i Danmark af en dansk statsborger, som er fanget i Al-Hol lejren,
hvor barnet nedbrydes af forhold i lejren: barnet er morens ansvar.
• Et barn født i Danmark af en mor, som selv nedbryder barnet gennem vold og
omsorgssvigt: barnet er den danske stats ansvar.
Det er meget svært at se, hvordan det kan være i en 10-årigs bedste interesse at
blive sendt retur efter 8 år i danske asylcentre til en af de uroligste dele af DR Congo
med sin mor, når han er født i en flygtningelejr i Uganda, og ikke taler de lokale
sprog i Congo, hvor kun 35% af de 12-årige går i skole. Men det har vi Udlændinge
nævnets ord for, at det er. Den danske stats vurdering er, at hans mor har fået
afslag på asyl, opholdet har været ulovligt, drengen har sin mor, og de har ingen
livstruende helbredsproblemer. Se casen Estella og Thierry side 26.
Røde Kors-rapporten påviste, at børnene i Sjælsmark havde dobbelt så høj risiko for
psykiske lidelser som de nyankomne flygtningebørn – og mange af de nyankomne
kommer direkte fra en farlig rejse med ophold under rædsomme forhold undervejs,
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fra et hjemland med krig og overgreb. Forværringen var markant efter at de var flyttet til Sjælsmark fra andre centre eller boliger udenfor centrene. Den bevidste politik
om dårlige forhold i udrejsecentrene er altså beviseligt ødelæggende for børnene.
Børnene rammes fra to sider: livet i usikkerhed og forholdene i centrene stresser
dem, og deres forældre mister gradvist omsorgsevnen. Det er ofte børnene, der skal
tolke og læse breve og beskeder, og forældrene har ikke det mentale overskud, de
gerne ville have. Børnene er splittet mellem en næsten normal hverdag i en dansk
skole, og et unaturligt liv i en form for åbent fængsel.
Tid er et meget væsentligt forhold, når man taler om børn. På et tidspunkt kan
statens politik blive til 'umenneskelig og nedværdigende behandling' og dermed
en overtrædelse af artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Den
danske Ombudsmand mente meget forsigtigt, at det “over tid” kunne komme til at
udgøre en krænkelse, da han undersøgte børnenes forhold i Sjælsmark i 2018, men
at vi ikke var der endnu. Røde Kors' psykologers rapport, som udkom året efter, viste
ellers, at der var sket en hurtig og voldsom forværring i børnenes mentale helbred
efter flytningen til Sjælsmark. Det er dog ikke kun de fysiske forhold i selve centrene,
som påvirker børnene negativt, men i høj grad usikkerheden om deres fremtid. Jo
længere ophold, og jo ældre barnet bliver, jo værre får barnet det typisk.
Børns problemer med skole og uddannelse er beskrevet på side 29 og opholds
tilladelse på baggrund af barnets tarv på side 23.
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Familie på 5 fra Afghanistan boede i ét rum, Sjælsmark 2017

Skurvogn brugt til nyankomne, Sandholm 2010
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SARA, KURDER FRA IRAN/IRAK
Sara har været i Danmark siden 2012. Hendes eksmand og parrets fælles børn på
6 og 3 år er danske statsborgere. Hun har fået afslag på asyl, og blev første gang
anbragt på Kærshovedgård i 2017 mens hun stadig ammede sit yngste barn.
Eksmanden og børnene bor en times kørsel fra Kærshovedgård, og han henter og
bringer Sara næsten dagligt. I de første leveår var datteren indlagt tre gange på
sygehuset. Her valgte Sara flere gange at overnatte derhjemme hos sit syge barn og
overholdt derfor ikke opholdspligten på Kærshovedgård.
I 2018 og 2019 fik hun domme for overtrædelse af opholds- og meldepligten. Første
gang var straffen en bøde på 1.000 kr, anden gang 10 dages fængsel samt udvisning af Danmark med indrejseforbud i 2 år. Hun erkendte, at hun havde prioriteret
sit syge barn frem for at overholde pligten. I december 2019 blev hun hentet af
politiet uden varsel og kørt til Horserød, hvor hun afsonede dommen.
Sara er psykisk sårbar, har forsøgt selvmord og været indlagt på psykiatrisk afdeling.
Hun får angstdæmpende medicin, og hun forstår næsten intet dansk. I foråret 2020
var hun igen i retten for overtrædelser af opholdspligten. Dommen på tre måneders
fængsel skulle afsones på psykiatrisk afdeling på Herning Sygehus. Corona-restriktioner betød, at hun slet ikke kom til at se sine børn i de tre måneder.
Sara blev på et tidspunkt akut indlagt og operereret i Skejby. Efter operationen
kontaktede kirurgen Udlændingestyrelsen og bad om at hun kunne være hjemme
de første dage, da toiletforholdene på Kærshovedgård ikke er optimale for en ny
opereret patient. Der kom afslag, og Regionen og Styrelsen for Patientsikkerhed
meldte hus forbi på klagen.
I dag er Saras mentale tilstand meget dårlig. Hun kan ikke føre en normal samtale
med nogen, taler usammenhængende til vægge og døre og bliver til stadighed fyldt
med angstdæmpende medicin. Ni måneder efter at hun blev udskrevet var de samtaler, hun skulle have med en psykiater, endnu ikke kommet i gang. Kun når hun er
sammen med børnene, tændes der en lille gnist i hendes øjne.
I august 2020 fik Sara afslag på familiesammenføring med børnene, da hun ikke fik
lov at indgive ansøgning herfra. Hun har fået besked om at forlade Danmark straks.
Sagen er anket, genoptaget, og hun venter på svaret.
Sagen illustrerer, hvor unødig og umenneskelig opholdspligten er, og at hele situationen fører til mental nedbrydning. Sara burde også have fået familiesammenføring
med sine børn for længst, og hun burde have været undtaget for opholds- og melde
pligt, da hun har børn med lovligt ophold.
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HVOR MANGE, HVOR LÆNGE, HVORFRA?
Antallet af nyankomne og antallet af beboere i asylcentrene har svinget meget gennem årene. I dag er antallet det laveste, vi nogensinde har oplevet. Der blev kun
registreret 1.547 nye asylansøgninger for hele året 2020, og en fjerdedel af dem
havde allerede opholdstilladelse, typisk som familiesammenført. Der er under 2.000
indkvarterede i 12 asylcentre. Det højeste tal nogensinde var i 2015, hvor der ankom 21.300 nye, og der blev åbnet 98 asylcentre.

Udsendelsesposition
Tallet for afviste asylansøgere i udsendelsesposition har derimod ligget overraskende stabilt, og følger således ikke antallet af ankomster.
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PERSONER MED VERSERENDE UDSENDELSESSAG, NATIONALITET/ ALDER/ OPHOLDSTID, 2020
Opholdstid
Nationalitet

0-1 år

2-3 år

4-5 år

6-7 år

10 år +

Barn

Voksen

Barn

Voksen

Iran

7

110

41

213

8

24

15

2

16

Irak

3

90

14

28

3

8

5

1

11

Syrien

7

112

11

1

1

1

13

1

4

4

6

2

14

3

5

2

Afghanistan

3

65

Statsløs pal.

5

48

1

Rusland

7

35

Somalia

6

40

4
3

Marokko

7

27

Rumænien

1

42

Albanien

2

26

4

2

Statsløs

5

22

3

6

1

30

4

4

Nigeria
Tyrkiet

3

11

Barn Voksen Barn Voksen
9

445

8

173

3

1

133

3

1

95

2

78
5

6

1

61

1

55

1

2

1

2

3

1

4
1

46

2
11

Eritrea

6

27

1

4

28

1

Serbien

3

21

42

1

2
1

1

1

3

3

40

3

1

1

1

39
37

1

35
33
1

6

31

Algeriet

18

2

3

3

Kina

16

3

1

3

1

1

2

23

6

1

21

Burma

2

3

1

Indien

1

10

2

Litauen

20

Vietnam

14

Øvrige

120

1.242

8

6
1

1

27
24

20
1
79

1-3 år: i alt 1.776

335

1
35

100

3
13

72

13

71

5

1

20

37

2.122

Mere end 3 år: i alt 346

Skemaet herover viser personer med verserende udsendelsessag fordelt på nationalitet, barn/voksen samt antal år siden udsendelsessagens start (dvs. at tiden
under asylsagens behandling ikke er medtaget, dette er kun tiden efter afslag). Udrejseposition er ikke helt det samme som verserende udsendelsessag; sidstnævnte
indeholder også frafaldet asylansøgning, Dublin-udsendelser, ulovligt ophold mv.
Tålt Ophold indgår ikke i nogen af disse tal, læs om Tålt Ophold i kapitel 5, side 83.
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41
41

1

6

Ukraine

4
2

2

26
7

I alt

43

36

Pakistan
Ukendt

Barn Voksen Barn Voksen

8-9 år

Kilde: LL

Tallene kan ikke bruges til at give et præcist billede af, hvor lang tid, de afviste asylansøgere venter. Hvis sagen bliver genoptaget, er de ikke i udsendelsesposition i
den periode, og en del rejser til andre lande, men sendes tilbage igen. For manges
vedkommende kan man derfor lægge adskillige år oveni for at få det samlede antal
år, hvor de har været i asylsystemet.
Men skemaet illustrerer en korrekt tendens: der er ganske mange, der udsendes de
første par år; det er de “nemme” sager, hvor der ikke er tvivl om identiteten, hvor
myndighederne måske allerede har personens gyldige pas liggende, eller hjem
landet uden diskussion udsteder rejsedokument og tager imod personen, selvom
det måske foregår med tvang.
Efter 3 år står det derimod næsten stille. Det er de “besværlige” sager, hvor der ikke
findes identitetspapirer og/eller personen ikke vil rejse frivilligt, og/eller hjemlandet
ikke vil tage imod personen. Læs mere i kapitlet om Problemer med udrejse side 77.
Dem, der sidder helt fast i systemet er altså relativt få, men med mange års ophold.
Det samlede antal, som har ventet i mere end 3 år, er kun 346, (heraf 66 børn),
og blandt disse har 42 ventet i mere end 10 år. De to største nationaliteter er Iran
og Irak, hvilket skyldes at de to lande ikke tager imod egne borgere med tvang.
Men hele listen omfatter 113 lande, herunder flere europæiske lande. Ser man på
dem med over 10 års ophold (op til 27 år), er det dog udelukkende lande udenfor
Europa, og kun Iran, Irak, Armenien, Kenya, Cuba samt statsløse, der har mere end
1 person med så lange ophold (se skema næste side).
Efter Kærshovedgårds første 3 ½ år (optalt fra marts 2016 til september 2019) så
tallene således ud:
• Ud af 653 beboere var:
– 74 udrejst eller udsendt;
– 78 havde fået opholdstilladelse;
– 26 opholdt sig i et andet center;
– 419 var registreret som udeblevne (L).
Fra februar 2015 til november 2020 har i alt 5.228 udlændinge været indkvarteret
på diverse udrejsecentre (OO).
“Det hjælper ikke på nogen måde at presse folk. Hvor mange er faktisk rejst pga.
det her pres? De er alle sammen stukket af. Hvorhen? Til Frankrig, til England,
til andre lande. Der er ikke en eneste, der er rejst frivilligt til hjemlandet.”
- Ibrahim, flygtning og Røde Kors-medarbejder
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PERSONER MED VERSERENDE UDSENDELSESSAG, MERE END 10 ÅRS OPHOLDSTID
Opholdstid
Nationalitet

10-11 år
Barn

12-17 år

19-27 år

Voksen

Barn

Voksen

Irak

2

2

6

Iran

3

Armenien

1

3

Kenya

2

1

4

Voksen
10
2

3
2

Cuba

2

2
2

1

1

Algeriet

1

Vietnam

9
4

Statsløs
Tanzania

I alt

1

1
1

Rusland

1

1

Somalia

1

1

Kazakstan

1

1

Tadjikistan

1

Afghanistan

1

1

Uganda
Liberia
Ghana
Pakistan
I alt

1

1

1

1

1
3

1
15

1
2

16

6

1
42

Kilde: LL

I min rapport “Asylcenter Limbo” fra 2011 (M) har jeg beskrevet Petros historie.
Han ankom til Danmark i 1998 og har hele tiden hævdet at være fra Sydsudan,
men det tror myndighederne ikke på. Med sine 22 år i Danmark og 20 år som afvist
burde han være med i skemaet ovenfor, men Sydsudan eller “ukendt” optræder
ikke blandt dem med over 10 års ophold. Refugees Welcome har uden held forsøgt
at få hans sag genoptaget, og har i mange år betalt Petros tandlægeregninger for
parodontosebehandling. Han har ikke fået en krone udbetalt af den danske stat de
sidste mange år.
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DE FORSKELLIGE AKTØRERS ROLLER
Myndighederne
Den øverste myndighed for området er Udlændinge- og Integrationsministeriet.
Både Udlændingestyrelsen og Hjemrejsestyrelsen hører under dette ministerium.
Udlændingestyrelsen tager beslutninger i asylsager og Dublinsager, som begge kan
påklages til Flygtningenævnet (anden instans). Udlændingestyrelsen træffer også
afgørelser i sager, hvor man har fået afslag på asyl, men søger om ophold af andre
grunde, herunder udsendelseshindringer (udlændingelovens § 9 c, stk. 2) og barnets tarv (§ 9 c, stk. 1). Ansøgninger om humanitært ophold (§ 9 b) afgøres direkte
hos ministeriet uden klageadgang.
Udlændingestyrelsen administrerer og betaler for indkvartering, transport, sundhedsydelser o.l. og indgår kontrakter med andre aktører om driften af de forskellige
centre og diverse opgaver.
Siden august 2020 har opgaven med at sende afviste asylansøgere hjem hørt under
Hjemrejsestyrelsen. Den tager sig nu af følgende opgaver: indgåelse af kontrakt om
medvirken, administration af opholds-, melde- og underretningspligt samt andre
motivationsfremmende foranstaltninger, herunder frihedsberøvelse, “hjemrejserådgivning”, indhentelse af rejsedokumenter og ambassadefremstillinger. Disse opgaver blev tidligere varetaget bl.a. af politiet, som nu kun tager sig af tvangsmæssige
udsendelser og andre opgaver, som kræver tvang eller magtanvendelse. Læs mere
om Hjemrejsestyrelsen på side 100.
Generelt om myndighederne på asylområdet kan man sige, at næsten al kommunikation foregår på dansk, det er meget vanskeligt at få kontakt med den rette sagsbehandler, der er ventetider på op til 2 år i én sag, og de enkelte kontorer forholder
sig kun til deres eget specifikke hjørne af en sag, hvilket nogle gange gør processen 'kafkask'. Både regler og administration er utroligt komplicerede og ændres
løbende, hvilket gør det meget svært at agere i systemet for både asylansøgere og
folk udefra, som prøver at hjælpe.
Embedsmændene i Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet opfatter i meget høj
grad sig selv som regeringens forlængede arm, og kritiserer aldrig nye lovforslag,
sådan som det svenske Migrationsverket ofte gør.
Udlændingestyrelsens asylafdeling har kontorer i modtagecenter Sandholm og i
Kærshovedgård.
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Kriminalforsorgen
Kriminalforsorgen har drevet fængslet Ellebæk i flere årtier, og fik opgaven med at
drive de to udrejsecentre Sjælsmark og Kærshovedgård, da de åbnede i 2015 og
2016.
Selvom beboerne i udrejsecentrene og de indsatte i Ellebæk ikke har gjort noget
som helst kriminelt, lever de under Kriminalforsorgens regler, fx må man ikke have
en mobiltelefon i Ellebæk, og personalet kan ransage et værelse uanmeldt på Sjælsmark.
De danske fængsler har en målsætning om rehabilitering for at forebygge recidiv
(dvs. at få en ny straf) og en køreplan for den gode løsladelse. På Kriminalforsorgens hjemmeside står der følgende: “Dagligdagen i fængslet skal ligne hverdagen
udenfor mest muligt. Derfor skal man være beskæftiget i løbet af dagen med enten
arbejde, uddannelse eller behandling. I fritiden skal man bl.a. selv købe ind, lave
mad og vaske tøj, og der er mulighed for at deltage i sport og andre aktiviteter.”
I udrejsecentrene er formålet det stik modsatte: at beboerne ikke skal tro, at de
nogensinde kan blive en del af det danske samfund, og deres hverdag skal være så
indholdsløs som muligt. Med andre ord: en dømt kriminel skal have eget værelse
og en så indholdsrig hverdag som muligt i fængslet, mens en mand, der aldrig har
skadet nogen, men bare er bange for at vende hjem til sit eget land, skal have så
indholdsløs en hverdag som overhovedet muligt, han skal dele værelse med adskillige andre, må ikke selv lave mad og må grundlæggende ikke foretage sig noget
som helst. “Det er to forskellige målgrupper og to forskellige opgaver, som ikke kan
sammenlignes,” siger Niels Geil, nuværende leder af Kærshovedgård.
De ansatte i udrejsecentrene har vidt forskellig baggrund, kun få er uddannede
fængselsbetjente. Pga. beliggenheden og arbejdets karakter har det været svært at
få besat stillingerne i Kærshovedgård. Et nyt stillingsopslag som sygeplejerske i Ellebæk fængslet beskriver jobbet sådan her: “Du vil komme i kontakt med mennesker
fra mange folkeslag, hvilket er med til at give en varieret og spændende hverdag.”
Kriminalforsorgens ledere var ret kritiske overfor opgaven i starten. Den første leder
af Kærshovedgård blev fyret efter et program på DR, hvor han gav udtryk for det
meningsløse i projektet (se side 34). Lederen af Sjælsmark gav også udtryk for noget
tilsvarende for et par år siden, men beholdt dog sit job.
Siden er svarene blevet mindre kritiske. Adspurgt om effekten af de motivationsfremmende foranstaltninger svarede Kriminalforsorgens Niels Geil til denne rapport:
“Kriminalforsorgen har til opgave at drive udrejsecentrene indenfor nogle definerede rammer som indbefatter, at vi er med til at administrere reglerne om meldepligt,
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at der skal tilbydes kantinemad osv. Kriminalforsorgen står således for de praktiske
forhold omkring udrejsecentrene, mens det ikke er Kriminalforsorgen, der overvåger og håndterer hjemrejserne. Det, jeg kan sige noget om, er selvfølgelig kun det,
som Kriminalforsorgen har ansvaret for – fx kantinedriften, som du spørger om.
Jeg betragter ikke kantinemaden som en motivationsfremmende foranstaltning men
som et godt tilbud om sund og nærende kost under ventetiden, og vi understøtter
arbejdet med meldepligten så smidigt, som vi kan.”
“Men jeg kan sige det sådan her: selve det med at lægge pres på folk, det
ser ikke ud til at have nogen effekt. Fra et professionelt synspunkt virker det
formålsløst. Men det er en politisk beslutning, og det stiller vi ikke spørgsmål ved,
vi lægger ikke vores egen holdning ind i, hvordan vi kører tingene. (…) Det, der
sker, i hvert fald set fra én side, er at dette sted slår folk ihjel langsomt, sådan
som en kampagne fra beboerne hed på et tidspunkt. Hvis du prøver at tilpasse
dig til dette sted, så vil du blive slået ihjel langsomt. (…).”
- Kriminalforsorgens tidligere leder af Sjælsmark, Niels Johannesen,
i dokumentarfilmen “Cast Away Souls” fra 2019.
“Kriminalforsorgens ansatte taler virkelig grimt til os. Ofte helt uden grund, selvom vi bare giver udtryk for frustration eller spørger pænt om noget. Så svarer de
fx i et rigtigt hårdt tonefald: 'Du kan bare rejse hjem, der er ingen, der har bedt
dig om at komme'. De provokerer folk og truer med at hente politiet hvis man
modsiger dem, men politiet er som regel mere stille og rolige end dem. Nogle
få af de ansatte er søde og hjælpsomme, og de kan gå rundt alene og har ingen
problemer. Men dem, der er grovest overfor os, de går altid to og to, og de bliver
nogle gange truet, hvis beboerne møder dem inde i Bording alene.
Jeg forstår ikke, hvorfor de ikke kan behandle os med respekt – hvis vi ikke
var her, havde de ikke noget job! Jeg har været i asylsystemet i 10 år, og jeg har
aldrig oplevet at blive dårligt behandlet af en Røde Kors-medarbejder. Men her –
uuuh, det er noget helt andet! Det er også derfor, de ikke vil have at vi får besøg
eller at folk filmer og tager billeder: folk skal ikke vide, hvad der foregår.”
- Laurent, beboer i Kærshovedgård i 2 år

Røde Kors
Den humanitære organisation har drevet asylcentre siden 1984, under kontrakt
med Udlændingestyrelsen. I mange år var der ikke andre, der gjorde det, men fra
2003 har flere kommuner forsøgt sig med opgaven. I dag er det kun Tønder og
Vesthimmerland kommune, der driver asylcentre udover Røde Kors.
Røde Kors driver desuden en særlig skole for asylsøgende børn samt børnehaver og
vuggestuer i visse centre, sundhedsklinik i alle sine egne centre, og omsorgsafde
lingen samt et antal netværksmedarbejdere i udrejsecenter Kærshovedgård og
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Sjælsmark. Røde Kors har også altid haft ansvaret for Sandholm, som er modtage
center med en række særlige funktioner. Tidligere havde Røde Kors’ asylafdeling
kontor i Sandholm, men er nu flyttet til hovedkontoret på Blegdamsvej i København.
Da det blev besluttet, at afviste børnefamilier skulle flyttes ud af Sjælsmark, blev
den nye aftale, at Avnstrup, som tidligere var opholdscenter og de senere år hjemrejsecenter, skulle blive udrejsecenter for familier, og at Røde Kors fortsat skulle stå
for driften. Det betød en mere human stil uden adgangskontrol og pigtrådshegn,
og Røde Kors fik også lov at gennemføre et pilotprojekt med en ny version af mad
kasseordningen, hvor beboerne selv kan vælge madvarerne ud fra en liste.
Mens børnefamilierne stadig boede i Sjælsmark, kunne man iagttage et grotesk paradoks mellem adgangskontrollen, hegnene og beboernes værelser, hvor Kriminalforsorgen efter regeringens ordre forsøgte at gøre tilværelsen så utålelig som muligt,
og børnehaven og fritidsklubben inde midt i centret, hvor Røde Kors forsøgte at
skabe en lille ø for børnene af tryghed, hygge og normalitet.
Som operatør under kontrakt med Udlændingestyrelsen kan man ikke kalde Røde
Kors for en NGO (Non-Governmental Organisation) i denne sammenhæng, men
snarere en privat aktør med en humanitær profil. Det er Udlændingestyrelsen og
regeringen, der fastlægger rammer og regler i centrene, og bestemmer hvordan
pengene skal bruges. Men som humanitær organisation forsøger Røde Kors at
tage mest muligt hensyn til beboerne og deres behov, og i sine høringssvar og års
rapporter ytrer Røde Kors sig ofte kritisk overfor de politiske beslutninger.
Røde Kors' argument for at drive asylcentre er, at de gør det bedre end fx et privat
firma eller en kommune ville gøre det, og dermed gør en positiv forskel, og det kan
de have ret i. Men der er et åbenlyst dilemma i at en humanitær organisation driver
centre, som af politiske hensyn skal være så ubehagelige som muligt indenfor de
rammer, som politikerne har fastsat. Og efter årtiers stramninger flyttes grænserne
for, hvad man opfatter som normalt eller acceptabelt. Røde Kors tog dog selv initiativ
til den psykolograpport om børnene i Sjælsmark fra 2019, som var medvirkende til
at familierne blev flyttet og fik bedre forhold.
Røde Kors’ danske asylafdeling er (ligesom DRC) kun en lille del af en kæmpestor
indsats for nødhjælp ude i verden. Det er ikke en fortalervirksomhed for menneskerettigheder, men derimod en hjælpeorganisation baseret på sine egne syv principper: medmenneskelighed, upartiskhed, neutralitet, uafhængighed, frivillighed,
enhed og almengyldighed.
Når der indgås kontrakter, vil der nødvendigvis også skulle tages hensyn til at opretholde så mange af organisationens arbejdspladser som muligt – hvilket også gælder
for DRC.
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“Dengang, nogle udvalgte familier fik lov at flytte ud fra centrene i 2012,
advarede Røde Kors imod det, og var bekymrede for, om så sårbare personer
kunne klare sig uden deres daglige hjælp. Men da de senere spurgte dem, der fik
lov at flytte ud, måtte de erkende at det var langt bedre at bo udenfor centrene,
især for børnene.”
- Kontaktperson fra Bedsteforældre for Asyl
“Så vidt jeg kan se, opfatter de fleste asylansøgere Røde Kors som en humanitær
organisation, der står klar til at hjælpe, i den første tid efter deres ankomst. Hvis
opholdet i asylcentret trækker ud, begynder de at opfatte Røde Kors som en del
af politiet og Udlændingestyrelsen. Det vil sige, at de begynder at frygte dem, og
have mistro til deres motiver. De mindre organisationer, som ikke får driftsmidler
af staten, virker mere troværdige på mange asylansøgere.”
- Morten Goll, medstifter og direktør i Trampolinhuset gennem 10 år
“Ligesom alle andre opgaver i offentligt regi, så varetages også asylopgaven
inden for lovgivningens rammer. Det er derfor en del af vilkåret for alle, der driver
asylcentre, at det foregår indenfor rammer og systemer, der er politisk bestemte.
I Røde Kors arbejder vi for at asylansøgere har en så tryg, meningsfuld og værdig
hverdag som muligt indenfor de rammer, der er. Samtidig har vi fokus på, at
asylansøgerne kan fastholde og udvikle et perspektiv for fremtiden, uanset om
asylsagen fører til opholdstilladelse eller afslag.”
- Røde Kors asylafdeling

DRC Dansk Flygtningehjælp
Oprindeligt er DRC etableret som en integrationsindsats for de ungarske flygtninge
i 1956, stiftet af en række humanitære organisationer. Det har aldrig været en uafhængig, medlemsbaseret fortalerorganisation som fx Amnesty og Refugees Welcome. Finansieringen er kommet fra staten og kommunerne, suppleret af indsamlinger. Senere har DRC udviklet sig til en af verdens største nødhjælpsorganisationer
udenfor Danmarks grænser, med aktiviteter i 40 lande, og en lang række store
donorer og partnere.
I Danmark arbejder DRC med integrationsindsatser under navnene DRC Integration
og Center for Udsatte Flygtninge. Det er hovedsaligt de danske kommuner, der
betaler for integrationsarbejdet, og skiftende projekter får støtte fra puljer og fonde.
7.000 frivillige er en vigtig del af indsatsen. Desuden har DRC sin egen Tolkeservice,
som er et selvstændigt firma.
På asylområdet har DRC forskellige kontrakter med Udlændingestyrelsen, ligesom
Røde Kors. Under Åbenbart Grundløs og Dublin-procedurerne er der indlagt interviews og hjælp til at klage via DRC, finansieret af staten og skrevet ind i lovgivningen.
Den juridiske rådgivning, som DRC tilbyder alle asylansøgere, som henvender sig,
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er også finansieret via Udlændingestyrelsen, ligesom en særlig aftale om rådgivning
i Ellebæk. Det rådgivningstilbud, der er henvendt til afviste, Hjemrejserådgivningen,
har DRC fået penge til i mange år, dog stod Røde Kors for det i en periode. Da den
nye Hjemrejsestyrelse blev etableret, flyttede regeringen opgaven og pengene over
til den nye styrelse – og ændrede dermed en uvildig rådgivning til en samtale med
et særligt formål.
DRC har også i alle årene haft ansvaret for at rådgive og administrere repatrieringsstøtten, som er den støtte, man kan søge om, hvis man frivilligt ønsker at opgive sit
lovlige ophold i Danmark og rejse hjem. Læs mere på atvendehjem.dk.
DRC udgiver jævnligt landerapporter på eget initiativ, ofte i samarbejde med de lokale afdelinger ude i verden og andre europæiske flygtningeorganisationer. Desuden
medvirker DRC ofte, når Udlændingestyrelsens Landekontor beslutter at lave en
landerapport. Disse rapporter bruges i selve asylvurderingen hos Udlændingestyrelsen og i sidste ende i Flygtningenævnet. De senere år har tolkningen af rapporter
om Somalia og Syrien været kontroversielle og medført meget debat, idet DRC og
myndighederne har udlagt rapporternes afsnit om sikkerhedsrisiko meget forskelligt. Rapporterne er direkte blevet brugt til at inddrage og nægte asyl.
DRC udpegede et medlem af Flygtningenævnet frem til 2016, men daværende inte
grationsminister Inger Støjberg fik nævnet skåret ned fra 5 til 3 medlemmer med
argumentet om at DRC var en fortalervirksomhed. De medlemmer, som DRC udpegede, var dog oftest eksperter i asylret.
I forbindelse med hjemsendelser og frivillige hjemrejser samarbejder DRC med ERRIN (et myndighedssamarbejde om frivillige reintegrationsprojekter) og med ERSO
(NGO-netværk mellem europæiske og lokale organisationer). DRC modtager normalt en rapport et år efter udrejse fra de lokale samarbejdspartnere, hvis de har
været involveret i hjemrejsen. DRC har tidligere kørt kurser for politiet omkring “bæredygtige” hjemsendelser “med den menneskelige værdighed i behold”.
Som en stor arbejdsgiver må DRC (ligesom Røde Kors) forsøge at beholde så mange
af sine ansatte som muligt via udbud og kontrakter. På trods af finansieringen har
DRC en meget kritisk holdning til asylpolitikken. DRC udtaler sig ofte skarpt i medierne og i høringssvar, og anlægger en hel del klagesager mod asylmyndighedernes
beslutninger på eget initiativ. Derfor er der et vist dilemma i at udføre opgaver på
kontrakt for myndighederne og endda direkte indgå i asylprocessen, og asylan
søgerne er ofte skeptiske overfor, om DRC nu også virkelig vil hjælpe dem eller blot
udfører arbejde for regeringen.
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“Vi har naturligvis tillid til det danske asylbehandlingssystem.”
- Charlotte Slente, generalsekretær DRC
“Dansk Flygtningehjælp skal først og fremmest beklage den danske regerings ensidige fokus på at gå til grænsen af sine internationale forpligtelser og vedvarende
forringe beskyttelsen af mennesker, der er flygtet fra krige og væbnede konflikter.”
- fra DRCs høringssvar januar 2019
“Da jeg læste udbudsmaterialet om rådgivning, lagde jeg mærke til, at man
kunne blive bedt om at rådgive mennesker om at vende tilbage til områder, hvor
IOM ikke arrangerer hjemrejser. Jeg så det som en klar politisk hensigt. Men det
er selvfølgelig op til en NGO, hvor tæt man vil samarbejde med regeringen. Det er
klart, at hvis du arbejder under sådan en kontrakt, så gør du det, som regeringen
beder dig om.”
- Medarbejder fra IOM, interviewet til AdMiGov, Kalir et al. 2021 (B)

Lagen fra Ellebæk brugt som gardin i Sjælsmark
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CHARLES, UGANDA
Charles var oprindeligt gift og havde to børn i Uganda, men fik trusler og anklager
om at være homoseksuel. Det er ulovligt og strafbart i Uganda, så han endte med
at søge asyl i Danmark. De danske myndigheder gav imidlertid afslag, og Charles
tilbragte 8 år som afvist. Han forsøgte at samarbejde så godt som muligt, da han er
en meget venlig og høflig mand, men han var bange for at vende tilbage.
Charles henfaldt ikke til passivitet og depression i centrene, som så mange andre.
Han var en god DJ og opbyggede et stort netværk af venner i den københavnske
musikverden, hvor han blev en fast del af nattelivet. Han arrangerede koncerter,
fester og musik hver uge. De penge, der kom ind, brugte han til at investere i udstyr.
Hans højeste ønske var at drive et helt lovligt firma, så han kunne tjene penge og
betale skat. Men det kunne han ikke uden opholdstilladelse.
Presset fra politiet voksede, og til sidst kunne han ikke holde ud at være i centret og
mødes med politiet. Han levede under jorden en periode, men vidste godt, at han
ville ende i Ellebæk, hvis han blev fanget. Derfor besluttede han at lægge en plan for
at vende tilbage til Uganda på egen hånd, og opbygge et nyt liv der.
Tre organisationer og et par privatpersoner hjalp med at planlægge hans hjemrejse,
og indvilligede i at støtte ham økonomisk. Han kunne selv betale sin flybillet, men
havde brug for hjælp til at få fragtet sit udstyr til Uganda og betale husleje og mad
de første måneder.
Efter et halvt år var det hele klar, og Charles vendte hjem på egen hånd og slog
sig ned i en anden del af landet, hvor de oprindelige trusler forhåbentlig ikke ville
gentage sig. Han var lykkelig over at se sine børn igen efter så mange år, og det går
langsomt fremad med at bygge et lille firma op.
Et grundigt og velforberedt støtteforløb kunne have overtalt Charles til at rejse fri
villigt på et tidligere tidspunkt. Og det eneste, der gjorde ham i stand til selv at tage
beslutningen og planlægge sin hjemrejse, var at han i alle årene havde bibeholdt og
styrket sine egne ressourcer – selvom det skete på en ulovlig måde. Hvis han havde
fået lov, havde han opbygget sit eget firma i Danmark og været selvforsørgende for
mange år siden.
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4. UDREJSE: FRIVILLIG ELLER DEPORTATION
DEFINITIONER, DANMARK OG EU
Hvis en asylansøger får afslag på asyl, og ikke har andre grunde til at opholde sig
her, er den naturlige konsekvens, at vedkommende må forlade landet igen. Det er
dog lettere sagt end gjort, og det skyldes en lang række forhold, som er beskrevet i
kapitel 5: Problemer med udrejse.
I virkelighedens verden står man tilbage med følgende muligheder: enten kan myndighederne tvinge personen til at rejse, personen kan lade sig presse til at rejse
modvilligt, personen kan indgå en aftale om at rejse helt frivilligt, eller personen
forsvinder. Hvornår der er tale om det ene eller det andet, kan desværre ikke rigtigt
aflæses af statistikkerne.
Danmarks definitioner og måden at opgøre tallene på har ændret sig gennem tiden,
og definitionerne er ikke de samme som dem, man bruger i EUs statistikker.
De danske statistikker beskriver kun, hvilken rolle politiet har spillet i sagen, og det
er oven i købet uklart, eftersom det ikke fremgår hvorvidt der er anvendt fysisk tvang
eller ej. De siger intet om, hvordan personen havde det med at rejse ud af Danmark.
At man overhovedet bruger ordet “frivillig” omkring hjemrejse efter afslag på asyl er
en misforståelse, og det blokerer for en reel dialog med den afviste samtidig med at
det giver et falsk billede af situationen. Der er så godt som aldrig tale om frivillighed,
men om i hvilken grad man accepterer en ubehagelig situation. Det ville være mere
retvisende at bruge kategorierne “forsvundet, selv rejst, accepteret, deporteret”.
ECRE anbefaler at bruge udtrykket “tvungen hjemrejse”, når en afvist sendes hjem,
selvom det sker under en form for samarbejde.

Danske kategorier:
• Udrejst selv
Sikre oplysninger om at personen er udrejst selv. Frivilligt eller under pres, men
myndighederne er ikke involveret.
• Påset udrejst
Myndighederne påser, at personen er steget ombord på et fly eller et skib til
hjemlandet. Oftest accepteret under pres, dvs. at personen medvirker. Det kan
dog også ske med tvang, fx hvis personen forinden har været frihedsberøvet.
• Ledsaget udrejst
Politiet ledsager personen helt til hjemlandet eller til en transitdestination. Oftest
med tvang eller magtanvendelse, fordi personen ikke medvirker. Ledsagelsen
kan dog også ske efter krav fra flyselskabet, transitlandet eller fordi udlændingen
selv ø nsker, at politiet ledsager ham/hende til destinationen.
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Fra 2004-2011 var der en kategori ved navn 'Skønnet udrejst' for dem, der var forsvundet ud af systemet, og hvis opholdssted var uvist. Denne kategori var langt den
største i de år, og ville nok også være det i dag. I 2008 var det samlede antal af påsete og ledsagede udrejser i alt 71, men antallet af “formodet udrejste” var 589 (S).
“Der anvendes nogle virkelig tågede definitioner, som gør det meget svært at tale
om, hvad der er tvungne og hvad der er frivillige udrejser.”
- IOM Danmark, interview i AdMiGov, Kalir et al. 2021 (B)

EU-kategorier:
•
•
•
•

Voluntary returns (Udrejst selv indberettes her)
Enforced returns (Påset + Ledsaget indberettes her)
Assisted returns (normalt frivilligt, men kan også være med tvang ifølge EU)
Non-assisted returns (registreres ved afrejse, modtager ikke støtte) (T).

IOM har assisteret ved en række udrejser. Ifølge IOM selv indgår deres tal ikke i de
interne danske opgørelser, da der sjældent er tale om afviste asylansøgere, men de
indgår i de tal, som Danmark indberetter til EU som “voluntary returns”.
Persongrupperne er også forskelige mellem de danske tal og Eurostats. De danske tal dækker følgende personer: afslag på asylbehandling, afviste asylansøgere,
Dublin, præasyl: frafald, ulovligt ophold, udvist ved dom. Eurostats tal dækker: alle
ikke-unionsborgere, nægtet indrejse, ulovligt til stede, beordret til at forlade landet
(administrativ eller retlig afgørelse, herunder ikke Dublinsager).
Ifølge Claes Nilas, direktør for Hjemrejsestyrelsen, var de statistikker, som man overtog fra politiet “en blandet landhandel”, og han vil arbejde på at styrelsen opbygger
en ny slags statistik for det, som han kalder “hjemrejseforretninger”.
Endelig er visse af tallene hemmelige. Som følge af den aftale, som de danske myndigheder indgik med de somaliske myndigheder i 2017, indgår tal for udsendelser
til Somalia under “øvrige”. Dette sker “efter ønske fra de somaliske myndigheder”
om at mørklægge alt vedrørende aftalen.

Skønnet udrejst/ forsvundne/ gået under jorden:
I Danmark har man opbygget et system, der producerer “illegalitet”, idet langt flere
går under jorden end dem, der sendes retur til hjemlandet. Dette er et stigende
fænomen og en direkte konsekvens af udrejsecentrene og de indskrænkede rettigheder for afviste: der er meget få fordele ved at være “i systemet” i forhold til under
jorden i dag.
De mange, som forsvinder ud af systemet på en eller anden måde, optræder dog
ikke i de danske statistikker efter 2011. Både Refugees Welcome, DRC og ad-

62

spurgte forskere er enige om, at kun meget få er rejst til hjemlandet. Langt de fleste
er rejst videre eller tilbage til et andet europæisk land, hvor de enten lever under
jorden eller søger om asyl igen.
• En opgørelse fra politiet i 2017 viser, at i alt 6.351 var “efterlyst”*. Heraf var 1.960
afviste asylansøgere og 717 havde en Dublin-sag.
• Det største antal (3.036) var dog forsvundet inden de havde søgt asyl – og det
underbygger formodningen om, at mange bliver fanget i Danmark mod deres
vilje, på vej til at søge asyl i et andet land (typisk Sverige).
• I 2017 var der 945 personer i udsendelsesposition, og der blev udsendt 586, men
langt flere var forsvundet. Bl.a. var 351 afviste somaliere forsvundet (U).
• Ifølge en artikel i Berlingske januar 2019 var det kun 25 ud af 250 somaliske
flygtninge, der havde fået inddraget deres opholdstilladelse, som med sikkerhed
var rejst ud (C).
• Af de 653 personer, som havde forladt Kærshovedgård i løbet af centrets første
3 år, var 74 udrejst eller udsendt, 78 havde fået opholdstilladelse, og 419 var
registreret som udeblevne (L).
“Mens vi ventede på afgørelsen i asylcentret, var der mange andre afghanere, der
fik afslag. Ingen af os overvejede at vende tilbage, hvorfor skulle vi have risikeret
vores liv, hvis vi ikke var i fare i Afghanistan? Vi var en gruppe på 8, og vi hørte, at
man kunne undgå Dublin-reglerne ved at komme til Canada, så det var vores plan
B allerede før vi fik besked – men det var meget farligt, man skulle være mindst
20 dage i en skibscontainer, og der var ingen garanti for at overleve det. Jeg fik
asyl, men mange andre fik afslag. De rejste allesammen, men ikke til Canada. De
tog til Frankrig og Italien, og fik deres sager genåbnet”
- Fareed, afghansk flygtning og forsker
“Jeg tjente penge og købte udstyr gennem flere år. Og det gik op for mig, at hvis
jeg blev deporteret, ville jeg miste det hele. Derfor besluttede jeg mig for at rejse
hjem selv, uden at politiet vidste det. Jeg arrangerede det hele selv, og sendte mit
asylkort til politiet og fortalte dem, at jeg havde forladt landet. Det handlede også
om stolthed – jeg kan selv gå, og jeg vil ikke have nogen rapport med mit navn på.”
- Charles, afvist flygtning fra Uganda, rejste selv hjem efter 8 år
*) Tallet er sandsynligvis højt pga. et stort indrejsetal i 2015-16. Hvis personen ikke er dukket op
efter 18 mdr. slettes efterlysningen. Det er således kun et øjebliksbillede, og derfor er det samlede
antal forsvundne endnu højere. I Refugees Welcome har vi mødt mange, der har levet adskillige år
under jorden i Danmark.
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Repatriering
Der findes også en anden måde at vende hjem på, men de tal opgøres særskilt i
Danmark. Det er et program, som DRC har stået for i mange år, men som under
“Paradigmeskiftet” fik ny opmærksomhed, og nu bruges offensivt af regeringen. I
stedet for at være et positivt tilbud om at modtage støtte, hvis en flygtning efter mange år i Danmark beslutter sig for at vende tilbage til et hjemland, som nu er mere
sikkert og stabilt, skal sagsbehandlerne i kommunerne nu fortælle alle flygtninge
og indvandrere om den mulighed jævnligt. Noget, som både sagsbehandleren og
flygtningen ofte opfatter som helt i modstrid med integrationsindsatsen.
Denne form for støtte indeholder et langt større kontant beløb samt mulighed for
sygeforsikring og en mindre pension til ældre, men det forudsætter, at man har en
opholdstilladelse i Danmark, som man er villig til at give afkald på. Syrere og danske
statsborgere med dobbelt statsborgerskab er også for nylig blevet omfattet af dette
program. Læs mere på atvendehjem.dk

HVOR MANGE REJSER, OG HVORDAN?
Ser man på hele EU samlet, er det kun ca. 35% af dem, der modtager en beslutning
om at forlade EU, som rent faktisk forlader området (V).

Deportationer
Som det fremgår af de forrige afsnit, er det ret uklart, hvor mange egentlige deportationer, der sker fra Danmark. Tvangsmæssige deportationer er et fysisk overgreb,
som er yderst ubehageligt for både den afviste og den politibetjent, der skal anvende
magt. De danske myndigheder bruger ikke ordet deportationer, men det gør både
forskere, aktivister og flygtninge selv, og derfor gør jeg det også her.
“Hvis der var en risiko for at jeg ville blive sendt tilbage til Eritrea, ville jeg stikke
af ved den første lejlighed. Hvis du først ender i fængsel i Eritrea, er der næsten
ingen chancer for at slippe ud, så er det for sent. Og jeg ved, hvad der skete med
200 eritreere, som blev deporteret fra Malta i 2002, de blev fængslet og tortureret. Min fætter sad i samme fængsel. Jeg har været rigeligt i fængsel i mit hjemland og i Libyen.”
- Yohannes, flygtning fra Eritrea

Vold og modstand
De voldsomste deportationer må betegnes som deciderede overgreb, hvor en afvist
gør modstand, prøver at stikke af eller ligefrem begå selvmord, og ofte råber op for
at få hjælp fra flypersonale og andre passagerer. Men det må også betegnes som
en tvangsmæssig deportation, hvis 4 politibetjente banker på en dør i Sjælsmark
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UDSENDTE 2019 FORDELT PÅ NATIONALITET OG UDREJSEFORM
Nationalitet

Ledsaget

Påset

Rejst selv

I alt udsendte:

Afghanistan

22

4

1

27

Albanien

0

39

0

39

Armenien

0

17

0

17

Georgien

6

74

5

85

Irak

5

33

6

44

Iran

4

17

1

22

Marokko

13

14

0

27

Nigeria

6

2

0

8

Ukraine

0

20

0

20

Venezuela

0

8

0

8

Øvrige

37

105

10

152

I alt

93

333

23

449

UDSENDTE 2012-2018 FORDELT PÅ UDREJSEFORM
Ledsaget

Påset

Rejst selv

I alt udsendte

2012

140

340

22

502

2013

518

587

170

1.275

2014

137

384

95

616

2015

104

384

170

658

2016

73

243

176

492

2017

127

364

106

597

2018

111

341

35

487

I alt

1.210

2.643

774

4.627
Kilde: Rigspolitiet
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en tidlig morgen og uden varsel tager en beboer med, som de indsætter i Ellebæk.
Derfra bliver han så afhentet en anden dag, også uden varsel, og sat ombord på et
fly til sit hjemland. Selvom han ikke gør modstand og følger pænt med, sker det i
høj grad under tvang.
“Ledsaget udrejst” og “påset udrejst” lyder så pænt, at det nærmest er vildledende.
Det samme gælder politiets og Hjemrejsestyrelsens fælles betegnelse “en hjemrejse
forretning”. Der er i de fleste tilfælde tale om ekstremt ubehagelige og traumatiserende oplevelser for den afviste, selvom den enkelte betjent prøver at opføre sig
ordentligt.
Normalt foregår en deportation med almindeligt rutefly. Det kan dog ske, at flyets
kaptajn nægter at tage en afvist med, som gør modstand. Det er også lykkedes
aktivister at forhindre udsendelser ved at få de andre passagerer til at protestere.
Den strategi kan dog føre til øget brug af chartrede fly, hvor politiet kan tage mere
voldsomme metoder i brug.
Ulrik Dahlin har i Information skrevet om deportationer gennem mange år, bl.a. de
3 eksempler på næste side.

Lægers rolle
I forbindelse med de deportationer, hvor politiet frygter, at personen vil gøre modstand, eller måske har gjort det før, har man bedt en læge om at give ham/hende
en beroligende indsprøjtning, og hvis det er en person, som har det meget dårligt,
rejser en læge nogle gange med på flyet. Dette har været voldsomt kritiseret af andre
læger, og den svenske og norske lægeforening har taget kraftigt afstand fra at læger
deltager i deportationer. Den danske lægeforening har været langt mere tilbageholdende, men endte dog efter internationalt pres med at fraråde det.
Ifølge aktindsigt fra Information tjente læger i alt 277.600 kr på 20 deportationer
mellem 2014 og 2016. Det højeste honorar var på 26.524 kr for en udsendelse til
Afghanistan i marts 2014.
Et nyt spørgsmål om tvang har rejst sig pga. Covid-19. Det gav problemer med at deportere afviste under Corona-epidemien, idet man ikke kunne tvinge folk til at tage
en test og/eller lade sig vaccinere. Derfor indsatte man en bestemmelse i udlændingeloven, § 37 a, stk. 8, hvorefter Hjemrejsestyrelsen kan pålægge en udlænding at
lade sig undersøge for en sygdom omfattet af epidemiloven, herunder Corona, hvis
det er nødvendigt for at sikre udlændingens udrejse. Hjemrejsestyrelsen kan så
ledes lade udlændingen tvangsteste med bistand fra politiet, dog først efter tilladelse
fra Integrationsministeriet.
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CASE 1: En deportation til Afghanistan i 2016 gik helt galt. Det skete under det
femte forsøg på at udsende en 21-årig mand, denne gang på et chartret fly fra Roskilde til Kabul sammen med en familie på tre. Politiet vidste godt, at han den dag
ikke havde taget sin beroligende og antidepressive medicin. Da de kom for at hente
ham, forsøgte han at sluge et lillebitte barberblad. Det lykkedes ikke politiet at få
ham til at spytte det ud, og der var blod over det hele. Til sidst slugte han det, men
det fik ikke politiet til at aflyse.
Politiet tog alt hans tøj af ham, også underbukserne, og gav ham nyt på, samt en
slags spændetrøje, som fikserede hans hænder, arme, ben, knæ og ankler. Ombord
på flyet pressede en betjent sin tommelfinger ind mellem hans kæbe og øre, et
særligt greb “for at få ham til at falde til ro”.
I Kabul nægtede han at forlade flyet. De afghanske myndigheder meddelte efter
lange diskussioner, at man hverken ville tage imod ham eller den lille familie. Selv
om politiet truede med, at “sagen ville blive bragt op politisk på højt niveau af Danmarks ambassadør i Afghanistan”, var det resultatløst. Betjentene måtte tage alle de
fire afviste med tilbage til Danmark (W).

CASE 2: I 2017 endte en deportation til Algeriet med at den 34-årige mand døde.
En dansk passager på det almindelige rutefly fortalte senere til Ekstra Bladet: “Jeg
kunne se, at der var tre betjente på ham. To af dem lå oven på ham, og den tredje
holdt ham tilbage i sædet.” Tumulten varede ifølge danskeren omkring en halv time,
hvorefter algerieren mistede bevidstheden. Kort efter blev der via højttaleranlægget spurgt, om der var en læge ombord på flyet. “Det var der tilfældigvis. Lægen
gav ham kunstigt åndedræt og hjertemassage, indtil en ambulance kom og kørte
manden væk.” Men to dage senere døde algerieren på hospitalet. En efterfølgende
undersøgelse fandt ikke grund til at kritisere politiet.

CASE 3: I 2018 blev en familie på 6 sendt til Afghanistan ledsaget af 10 betjente.
Beretningerne om, hvad der skete på flyet, er vidt forskellige alt efter om man lytter
til familiens 16-årige datter eller politiets rapporter. Ifølge datteren fik hendes mor
presset sit hoved ned i skødet af betjentene og mistede bevidstheden, men ifølge
politiet selv “lod hun som om hun besvimede”, og rapporten indeholder intet om
magtanvendelse mod hende.
Ifølge datteren gik der flere timer i flyet, hvor børnene og faren ikke hørte et ord
fra moren og blev forhindret i at se hende. Betjentene forsikrede dem om, at hun
“slappede af og havde det fint”, men de skreg og råbte, og var bange for om hun var
død. Hun vågnede dog op, men havde det dårligt og klagede over smerter i hånden.
I Kabul kom hun senere på hospitalet, hvor det blev konstateret at hendes hånd var
brækket.
Siden et dødsfald under en tvangsudsendelse i 2015 er det ikke længere tilladt
for ansatte i den svenske Kriminalvården at bøje hovedet på en tvangsudsendt udlænding ned mod brystet. I Danmark er grebet fortsat tilladt.
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Udgifter
Udover de menneskelige og praktiske hensyn er der endnu en grund til at staten
arbejder på at opnå flere “frivillige” udrejser. Deportationer er dyre, og jo mere magt
anvendelse, jo større udgifter. En påset udrejse kræver kun transport til lufthavnen
og billet til den afviste. En ledsaget udrejse, som foregår fredeligt, kræver flybilletter
til den afviste og de medfølgende betjente, og eventuel indkvartering for betjentene
– ofte fem-seks betjente – inden de kan flyve tilbage igen. Til den tvangsudsendelse,
som er beskrevet på foregående side med en 21-årig mand og en familie på tre
personer havde politiet chartret et fly med mindst 180 sæder. Udover betjentene
var der en læge og en tolk med, og en betjent havde rejst i forvejen dagen før. I alt
betalte politiet 1.040.000 kroner for udsendelsen, som altså ikke engang lykkedes
at gennemføre (RR).
Chartrede fly er naturligvis dyre, og det er svært for Danmark at fylde et fly op til én
destination. Derfor er der løbende forhandlinger med andre EU-lande om at bruge
fælles fly, men det er ikke almindelig praksis for det danske politi. Overførsler via
Frontex er endnu dyrere.

Overgivelse til hjemlandets myndigheder
På de ledsagede udsendelser afleverer betjentene den afviste direkte til hjemlandets
myndigheder i lufthavnen, og afventer at han/hun får lov at komme ind i landet. Det
udgør en særlig risiko, idet myndighederne på den måde bliver gjort opmærksom
på, at han/hun sandsynligvis har søgt asyl, og måske forladt hjemlandet ulovligt. Det
har i mange tilfælde ført til, at vedkommende enten straks eller kort efter er blevet
indkaldt til forhør. Fx er der dokumenteret et stort antal tilbageholdelser af tamiler,
som er blevet sendt hjem til Sri Lanka fra Europa, hvor de er blevet udsat for forhør
og truet til at angive kontakter og aktiviteter under deres ophold udenfor Sri Lanka.
Denne faktor er også vigtig i den nuværende situation, hvor syrere får inddraget
deres ophold i Danmark. En række rapporter beskriver, at Assads regime indkalder
alle hjemrejste til registrering og interview, hvilket kan udgøre en stor risiko for dem.
Derfor er det et paradoks, at man inddrager syreres opholdstilladelse, men samtidig
ikke vil indgå i forhandlinger med regimet om at tage dem tilbage.
Det kan også ske, at hjemlandet nægter at tage imod den pågældende, så politiet
må tage ham/hende med tilbage til Danmark. I sagen med den 21-årige afghaner
beskrevet tidligere var det ikke myndighederne, han frygtede, og de nægtede endda
at tage ansvar for den unge mand, da han råbte at han var konverteret til kristendom. I flere tilfælde nægter hjemlandets myndigheder også at acceptere sårbare
personer, som kan være meget udsatte i landet. Afghanistan er fx meget modvillig
overfor at modtage enlige kvinder, mindre børn og syge mennesker. Se også casen
Estella og Thierry, DR Congo, side 26.
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Både politiet og udenrigstjenesten ligger konstant i forhandlinger med en række
lande om at tage imod deres egne borgere. Man inddrager i stigende grad udviklingsbistand, adgang til visa o.l. i disse forhandlinger for at lægge pres på landene.
Læs mere i kapitel 5 under 'Forhandlinger med modtagerlandene' side 78.
“Selvom du ikke havde nogen politiske problemer før du rejste, så har du i hvert
fald en sag, hvis du bliver sendt hjem af de danske myndigheder, og dansk politi
har rejst sammen med dig tilbage til dit hjemland: “Okay du har været i Danmark
og søgt asyl, hvad har du gjort?” Og det er fuldstændig det samme, selvom du
skriver under og samarbejder – for de danske myndigheder har henvendt sig til dit
lands myndigheder og fået udstedt dine papirer, så de ved i forvejen, hvor du har
været og hvorfor.”
- Ibrahim, flygtning fra Palæstina

HAMZA
Tvangshjemsendelser til Somalia har været et omdiskuteret emne, især efter at
hundredevis af herboende somaliske flygtninge fik inddraget deres opholdstilladelser 2018-2020. Mange af dem er forsvundet, de fleste sandsynligvis endt i andre
europæiske lande, men faktisk ved vi ikke, hvor mange der er blevet sendt hjem. De
danske myndigheder har indgået en hemmeligholdt aftale i 2017 med de somaliske
myndigheder, som betyder at sagerne om inddragelse foregår bag dobbeltlukkede
døre som terrorsager, og antallet af tvangsudsendte til Somalia optræder i statistikken under “Øvrige”.
I marts 2021 blev en ung mand sendt til Mogadishu, ledsaget af politiet og Hjemrejsestyrelsen, efter næsten et års ophold i Ellebæk fængslet, og uden at hans advokat blev underrettet. Han ringede til sin danske veninde fra Mogadishu og fortalte, at
han nu skulle tale med immigrationskontoret i lufthavnen. Siden har ingen hørt fra
ham, og den advokat, som veninden har sat på sagen i Mogadishu, har ikke kunnet finde ham. Han fik asyl i 2014, fordi han frygtede en dødsdom, som hans klan
havde udstedt på ham (PP).
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BÆREDYGTIG HJEMREJSE?
At vende hjem igen efter en afvist asylansøgning er ikke så simpelt, som det lyder.
For det første er mange stadig bange, af samme grund som de forlod hjemlandet,
og anerkender ikke afslaget. Desuden kan selve hjemkomsten udgøre en større
risiko og en endnu mere håbløs situation for den enkelte end den, som fik dem til
at forlade deres hjemland.
Indenfor migrationsforskning og menneskerettigheder taler man om “bæredygtig
hjemrejse”. Det betyder, at man så vidt muligt skal undgå tvang, og at man skal forsøge at sikre sig, at den hjemsendte har mulighed for at forsørge sig selv og opbygge
en fremtid. Selve det at være udrejst i en lang periode gør, at mange har mistet deres
netværk og indkomstgrundlag, og derfor er i en særligt udsat position. Hjemlandene
er ofte fattige, konfliktramte lande uden sociale sikkerhedsnet.
Der er en stor risiko for at dem, der vender hjem – både mere eller mindre frivilligt
og med tvang – ender med at flygte igen. Det er en ond cirkel, som bør undgås.
Derfor bør myndighederne i højere grad overveje, om man altid skal insistere på at
sende folk hjem.
Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) anbefalede i et policy brief fra 2013
(P) følgende tre faktorer som afgørende for at sikre bæredygtig hjemsendelse:
• Information og rådgivning;
• Vedligeholdelse og udvikling af kompetencer;
• Individuel forberedelse.
“Hvis vi blev sendt tilbage i dag, ville jeg stadig have det samme problem, som
da jeg kom i 2009. Jeg ville komme direkte i fængsel fra lufthavnen, men jeg
kunne nok komme ud med bestikkelse. Jeg ville være endnu mere bekymret for
mine børn nu. De er vokset op her, og hvis vi vender tilbage, vil alle sige “aha,
han kommer tilbage fra Europa, så han må være rig.” Der ville være en kæmpe
risiko for at mine børn blev kidnappet. Vi ville være nødt til at flygte igen med det
samme.”
- Fareed, afghansk flygtning og forsker
“At blive deporteret til Afghanistan er en virkelig alvorlig situation, især med ære
og værdighed. Alle går ud fra, at du har voldtaget en kvinde eller begået noget
andet forfærdeligt – det troede jeg også selv, da jeg boede der. Selv familien vil
vende sig imod dig. Men selv dem, der vender tilbage frivilligt (eller siger, at de
gør det) har problemer – de bliver anset for moralsk fordærvede.”
- Rahim, afghansk flygtning og studerende
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“Selve ordet ‘hjemsendte’ er misvisende, eftersom mange tvinges til at vende
tilbage til en ekstremt prekær situation (økonomisk, sikkerhedsmæssigt og socialt), som også er meget anderledes end den, som de forlod. Det betyder i virkeligheden at starte forfra, ofte i en helt anden del af landet. Mange føler sig efter
en årrække ude af hjemlandet mere tilknyttet til Danmark. Udsendelser resulterer
ofte i yderligere flytninger og fortsat migration – tilbage til EU eller til andre lande
– og er altså ikke den ‘holdbare løsning’, som FN definerer som målsætning for
mennesker på flugt.”
- Annika Lindberg, forsker, Københavns Universitet
“Det er min erfaring, at meget få af dem, der bliver deporteret, ender i deres
hjemland, de fleste tager andre steder hen. Jeg kender ikke mange, der er rejst
frivilligt hjem efter afslag, og blandt dem er det kun de mest ressourcestærke,
som klarer sig nogenlunde. De fleste kæmper for at overleve. Enhver hjemrejse
politik bør derfor forberede folk grundigt på at vende tilbage. Information, værk
tøjer, økonomisk støtte, uddannelse – fremfor at spærre dem inde i årevis i
udrejsecentre og fængsler. Jo længere de opholder sig den slags steder, jo mere
nedbrudte bliver de, og jo mindre i stand til at rejse tilbage.”
- Tone Olaf Nielsen, medstifter og programdirektør i Trampolinhuset i 10 år

DOM VED DEN EUROPÆISKE MENNESKERETTIGHEDSDOMSTOL:
N.A. VS FINLAND 2019
En mand fra Irak fik afslag på asyl i Finland, kun baseret på risikovurdering og ikke
pga. manglende troværdighed. Han indvilligede i frivillig, assisteret hjemrejse med
IOM i oktober 2017, men kun 19 dage efter ankomsten til Irak blev han dræbt. Han
blev dræbt af skud fra en ukendt gerningsmand på gaden i Bagdad. Han havde
besluttet sig for 'frivillig' udrejse efter afslaget på asyl, og efter at udrejsefristen var
udløbet, for at undgå fængsling og ikke pådrage sig de irakiske myndigheders interesse.
Det store spørgsmål for domstolen var, hvorvidt han var udrejst frivilligt eller havde været tvunget til at udrejse – og det vil sige, om hans død var Finlands ansvar
eller ej. Domstolen vurderede, at han ikke havde haft et reelt frit valg, eftersom han
havde fået afslag på asyl. Domstolen fandt, at Finland i højere grad burde have
anerkendt de risici, som afdøde havde gjort rede for, og at hans død derfor var
forudsigelig og kunne have været forhindret. Derfor havde Finland overtrådt hans
menneskerettigheder og skulle betale erstatning til hans efterladte datter.
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Problemer for hjemsendte
De fleste har været lang tid undervejs inden ankomsten til Danmark – ofte i flere
år. Og asylsagens endelige behandling i Danmark løber også nemt op i et par år.
Mange familier fra konfliktområder er blevet spredt for alle vinde. Derfor har man
sjældent noget at vende tilbage til. Det familienetværk, som er altafgørende for at
overleve i fx Mellemøsten og Afrika er enten meget lille, forsvundet eller helt uden
ressourcer til at tage imod endnu en person. Dem, der når hele vejen til Europa,
er som regel de mest ressourcestærke i familien – men de sendes hjem i en langt
dårligere forfatning.
Rejsen til Europa er vanvittigt dyr, fordi den lovlige adgang er blevet umulig, så man
er tvunget til at betale både smuglere og bestikkelse af myndigheder undervejs.
I Sahara bliver mange kidnappet og kun løsladt, hvis deres familie betaler store
beløb. Derfor har de fleste solgt alt af værdi og skylder mange penge til venner og
familie. Selve rejsen fra fx Eritrea eller Afghanistan koster typisk 30-80.000 kr, og
kidnappere i ørkenen opkræver ofte lige så meget.
At vende hjem med tomme lommer og uden en opholdstilladelse er både en personlig falliterklæring og en ubærlig erkendelse af, at man har sat sit liv på spil og
tabt sin formue for ingenting. Det er også et ærestab overfor familien, som havde
håbet at få hjælp fremfor at skulle hjælpe. Desuden kan man have mistet visse rettigheder, fx adgang til skole eller sundhedstilbud, under det lange fravær. En del har
også fået mentale problemer, som ofte er en kombination af oplevelser i hjemlandet
før udrejsen, undervejs og de lange ophold i asylsystemet.
En person, som vender hjem efter mange år i Europa, bliver genstand for opmærksomhed. Kulturelt kan der ske en slags stigmatisering, hvor lokalsamfundet betragter den hjemvendte som “vestlig og umoralsk”. En del bliver udsat for røveri,
kidnapning eller afpresning, fordi man tænker at de har penge med eller har fået
velhavende venner i Europa. Endelig kan denne opmærksomhed øge risikoen for
forfølgelse af religiøse, seksuelle eller politiske grunde, som måske var præcis det,
man flygtede fra.
“Hvis man har været mange år i Vesten og vender tilbage, tænker man måske, at
alting er okay – der går flere år, og ingenting sker. Men før eller siden vil nogen
hævne sig på én. Et afghansk ordsprog siger, at hævnen er sødere, jo længere
man kan vente – så måske venter de med angrebet til dine børns bryllup, for at
ramme dig hårdere. Hvis man sender folk tilbage, så vil der på et tidspunkt ske
noget med dem.”
- Fareed, afghansk flygtning og forsker
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“Den danske regering sender deres soldater til Afghanistan eller Irak – de kæmper mod terrorisme, det er godt – men de skal også hjælpe andre mennesker, de
skal også have solidaritet og stå sammen. De skal lave en strategi og plan for de
flygtninge, som får afslag. Ikke kun for den danske regering alene, det ville være
svært. De skal fordele flygtninge i Schengen-landene, og de skal stå sammen.
Hvis de sender dem tilbage til Afghanistan, Irak eller Syrien kan jeg ikke se en
fremtid for dem, jeg er sikker på, at deres liv er i risiko.”
- Rahim, afghansk flygtning og studerende
Adskillige rapporter fra flygtninge- og menneskerettighedsorganisationer har påvist
de mange risici, som hjemsendte møder pga. de nævnte faktorer. Men generelt er
der forsket meget lidt i, hvordan hjemsendte klarer sig, og de europæiske staters
myndigheder monitorerer slet ikke, hvad der sker med de mange tusinder, som
sendes hjem (X).

Støtte til hjemrejse
Der er mange grunde til, at staten helst vil overtale folk til at rejse af sig selv, eller
i god ro og orden med hjælp fra staten – og man er også villig til at betale en hel
del for det. Derfor har der eksisteret såkaldte AVR-programmer (Assisted Voluntary
Return) i alle de europæiske lande siden 1970'erne. Politikerne er dog også bekymrede for, at beløbet og støtten i sig selv kan tiltrække flere ansøgere, og derfor prøver
man at finde en balance.
Den danske stat betaler altid for selve transporten til hjemlandet, men derudover
har der gennem årene været forskellige tilbud til forskellige nationaliteter om støtte i
form af et udbetalt kontant beløb efter ankomsten og/eller forskellige ordninger om
støtte i form af materialer, udstyr, maskiner eller andet som kan hjælpe til at blive
selvforsørgende. Ofte sker det i samarbejde med NGO'er i hjemlandet eller internationale organisationer som IOM (International Organisation for Migration).
I øjeblikket er der tilbud om AVR-støtte til en række lande, herunder Afghanistan
og Irak, via DRC og i samarbejde med ERRIN (European Return and Reintegration
Network) og ERSO (European Reintegration Support Organisation), men ingen danske programmer. DRC er dog selv ansvarlig for programmet i Somalia, som også
indeholder udbetaling af et mindre kontant beløb. Støtten forudsætter, at den afviste
samarbejder om hjemrejse, og der er som regel tale om støtte til en værdi af 20.000
kr, som gives i form af transport, midlertidig indkvartering, kurser, medicin, hjælp til
at starte en lille virksomhed o.l.
“Altså helt ærligt, det nytter ikke at tilbyde folk 20.000 kr for at rejse hjem. De
forsvinder, så snart man lander i hjemlandet, det er ingenting. Det koster rigtig
mange penge at rejse, en familie har tit betalt 20-40.000 dollar til smuglerne, så
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det er utrolig svært eller umuligt at vende tilbage med tomme hænder og starte
derfra. Det ikke ligesom Danmark, du får ikke noget hjælp fra nogen som helst.
Hvis nogen har været væk i flere år, har deres børn også mistet sproget, og hvis de
skal tilbage til skole og uddannelse, hvad gør man så? En 16-årig, som starter i
3. eller 4. klasse igen? Det er mange ting, det er ikke kun økonomien. For mig var
økonomien ikke det vigtigste, fordi vi havde jo begge to en høj uddannelse.”
- Ibrahim, flygtning fra Palæstina, fik asyl efter 12 år som afvist
“Det er svært, det med at tilbyde penge for at rejse hjem. På den ene side har folk
virkelig brug for en hel del penge til at starte et nyt liv helt forfra i hjemlandet. På
den anden side er der også en stor risiko for at blive røvet eller kidnappet, når man
vender hjem. Så faktisk er situationen virkelig farlig, uanset hvad man gør.”
- Charles, afvist flygtning fra Uganda, rejste selv hjem efter 8 år

DRC-PROJEKTET I KOSOVO 2006-2008
I Danmark har der været nogle få hjemrejseprogrammer målrettet særlige grupper.
DRC Dansk Flygtningehjælp havde ansvaret for et særligt program i Kosovo for af
viste asylansøgere. Mange havde på det tidspunkt været i danske asylcentre i mange år, og havde et dårligt mentalt helbred. Programmet bestod dels af rådgivning
inden udrejse, og dels af støtte i Kosovo i form af mad og andre varer samt mulighed
for indkøb af erhvervsudstyr og byggematerialer til bolig samt sprogundervisning af
børn og hjælp til at få dem i skole. Sundhedshjælp og psykosocial støtte blev også
tilføjet undervejs.
Evalueringen af projektet viste, at selve genhusningen lykkedes rimeligt, men
halvdelen endte dog med at bo hos familie. De fleste fandt ikke en stabil indkomst,
og mange blev efterladt i en elendig situation da programmets sundhedshjælp og
psykosociale støtte stoppede. Børnenes adgang til skole viste sig også at være et
stort problem.

DANSK PROJEKT I NORDIRAK, CARE4YOU 2007
Danmark forsøgte sig med et projekt i Nordirak, som skulle få flere irakere til at
rejse frivilligt hjem. Men kun 5 ud af 150 afviste irakere meldte sig til, efter at de
havde været til et informationsmøde, og nogle havde været på såkaldte go-and-see
rejser (noget, der indgår i den nye Hjemrejselov som en ny idé). Selvom der ikke
var nogen overhængende fare i Nordirak på det tidspunkt, var de fleste bekymrede
for jobs, bolig, sundhedstilbud og skoler. Mange af de afviste irakere reagerede
meget negativt, hvis man foreslog dem at overveje at deltage.
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NORSK PROJEKT FOR IRAKERE 2006-2010 (IRRINI)
Den norske udlændingestyrelse tilbød et særligt program for irakere fra Nordirak og
fra Bagdad i samarbejde med IOM. I alt blev 859 irakere omfattet af programmet.
Evalueringen viste bl.a. at når man spurgte deltagerne før afrejsen fra Norge, følte
79% sig godt oplyst om forholdene i Irak fra medier, familie, venner og internettet. Men når man spurgte dem, der var ankommet til Irak, svarede 3/4 at det var
meget anderledes end hvad de havde forventet. Desuden udtrykte de fleste stor
usikkerhed omkring hvad programmet præcis kunne tilbyde, og en generel mistro til
informationen fra de organisationer, som havde ansvaret. Flertallet betragtede ikke
programmet som et frivilligt tilbud. De foretrak udtrykket “tvungen hjemrejse”, som
ECRE har foreslået.

NORSK PROJEKT FOR AFGHANERE 2006-2008 (IRRINA)
Tilbud om rådgivning og et kontant beløb udbetalt efter ankomst og reintegrationsstøtte. Programmet blev indført samtidig med at det blev muligt at tvangsudsende
til Afghanistan i håbet om at få flere til at rejse frivilligt, men det viste sig at kun 69
voksne havde meldt sig til projektet, hvorimod tre gange så mange blev udsendt
med tvang. De fleste af dem, der sagde ja, gjorde det ikke pga. pengene, men for at
undgå tvangsmæssig udsendelse.
Som med Irak-projektet var deltagerne ikke fuldt oplyst om programmet. Alle
valgte tilskud til at starte virksomhed op, men svarede at de hellere ville have haft
hjælp til at få et job. De fleste af de støttede virksomheder fungerede ikke i virkeligheden. En af grundene så ud til at være, at beløbet til indkøb var for lille (10.000
NOK), en anden grund var at modtagerne manglede oplæring og erfaring. Det viste
sig, at mange havde solgt det udstyr, de havde fået. Evalueringen anbefalede, at
man i højere grad uddannede og udviklede modtagernes kvalifikationer undervejs i
asylfasen, hvilket ville komme dem til gode uanset om de fik asyl eller vendte hjem.
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SELATIN, ALBANER FRA KOSOVA
Selatin kom til Danmark og søgte om asyl som 24-årig i 2000, men fik afslag. Han
havde været tvunget til at deltage i militære handlinger, og havde set sin bedste ven
blive skudt på nært hold. Hans oplevelser havde traumatiseret ham, og han vågnede ofte badet i sved med mareridt.
I en årrække var det umuligt at sende afviste asylansøgere retur til Kosova, fordi
området var under FNs administration, og man kunne ikke håndtere flere traumatiserede mennesker end dem, der allerede var der. Selatin kom derfor til at vente 7
år i Danmark, det sidste år boede han under jorden hos en dansk familie, fordi han
var bange for at blive sendt tilbage.
Han fik afslag på humanitært ophold, på trods af psykiater-erklæringer, der beskrev
at han led af tvangstanker, var i risiko for at udvikle psykose og kronisk traume
tilstand, og havde brug for psykiatrisk behandling.
En dag blev Selatin ved et tilfælde taget af politiet og indsat i Ellebæk, hvor han tilbragte et par måneder, mens hans rejsedokumenter blev gjort klar. Han var panisk
angst for at komme tilbage til det sted, hvor hans mareridt havde fundet sted, og helt
sikker på at særlige personer ville finde ham og dræbe ham. Han blev deporteret
med tvang til Kosova i 2007. Hans familie, som ikke havde set ham i næsten 10 år,
tog imod ham med stor glæde. Det gik op for ham, hvor meget han havde savnet
dem og sit hjemland, og heldigvis blev han ikke opsøgt af nogen.
På det tidspunkt havde DRC Dansk Flygtningehjælp et særligt modtageprogram for
frivilligt hjemvendte. Selvom Selatin ikke var vendt tilbage frivilligt, kom han under
støtteprogrammet, og fik byggematerialer til en udvidelse af hans families lille hus.
Han fik et job, blev gift og fik to børn få år efter hjemkomsten. Han skriver stadig på
dansk til sine venner i Danmark, og har været på besøg med visum et par gange.
Eftersom hjemsendelse til Kosova ikke var muligt pga. FNs administration de første
mange år, burde Selatin have fået opholdstilladelse pga. udsendelseshindringer.
Heldigvis endte historien godt, men han spildte 10 år af sit liv i asylsystemet, og den
angst, han oplevede i forbindelse med deportationen, kunne have været undgået.
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5. PROBLEMER MED UDREJSE
Som det fremgår af skemaet på side 50 i kapitel 3, er der konstant et vist antal
mennesker i Danmark, som ikke har lov til at være her, men som alligevel ikke bare
kan rejse ud. Nogle af dem har endda været i den situation i mere end 20 år. Der er
mange forskellige årsager til dette, hvilket bliver forklaret i dette kapitel.
Selve ordet “udsendelseshindringer” er samtidig en juridisk term, men den defineres meget forskelligt i forskellige lande. Den danske udlændingelov indeholder
et særligt afsnit (§ 9 c stk. 2), som omhandler problemet og burde give midlertidigt
ophold i de fastlåste sager, men den anvendes ekstremt sjældent. Kravene om at
udlændingen medvirker og at udsendelsen er udsigtsløs betyder, at Udlændinge
styrelsen næsten aldrig vurderer, at betingelserne er opfyldt. Læs mere på side 22.

FORSKELLIGE FORHINDRINGER
Der kan være mange omstændigheder, som gør det svært at sende en udlænding
tilbage til sit hjemland. Der er ikke kun tale om den tekniske term udsendelseshindringer, men langt oftere en situation, som myndighederne kalder “fastlåst". Det
skyldes oftest enten problemer med at identificere personen og på den baggrund
fremskaffe et rejsedokument, eller at hjemlandet ikke vil modtage udlændingen,
enten fordi udlændingen ikke selv vil udrejse dertil eller af andre grunde.

Individuelle problemer med at fastslå identiteten
Langt de fleste asylansøgere ankommer til landet uden et pas eller andre pålidelige
ID-dokumenter. Det kan skyldes tre ting:
1) De færreste mennesker i verden har nogensinde haft et pas, og mange af de IDdokumenter, som bruges nationalt, er så nemme at forfalske, at man ikke kan
være sikre på at de er ægte.
2) For dem, der har et pas, er det så godt som umuligt at få visum til at rejse ind i
Danmark fra de lande, som asylansøgere oftest kommer fra. Danmark inddeler
verdens lande i 5 grupper, når det gælder visum, og jo større sandsynligheden er
for at et land “producerer” flygtninge, jo sværere er det at få visum, selv hvis man
har familie i Danmark. Et pas uden visum fra disse lande er værre end ingenting.
3) De fleste rejser ind i Europa ved hjælp af smuglere, enten skjult i lastbiler o.l.
eller med falske papirer. Smuglerne råder som regel folk til at smide deres ægte
papirer væk, men nogle mister dem også undervejs.
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Disse 3 forhold betyder, at identiteten ikke altid kan fastlægges helt sikkert under
asylproceduren, men beror på en vurdering, hvor man fx kan stille spørgsmål omkring forhold i hjemlandet og udføre en sprogtest. Asylansøgeren vil i langt de fleste
tilfælde gøre sit bedste for at bevise sin ægte identitet, og det kan også i nogle
tilfælde lade sig gøre at fremskaffe identitetspapirer efter indrejsen. Men i andre
tilfælde vil ansøgeren bevidst ændre fx navn eller fødselsdato – og måske endda
nationaliteten – for at opnå fordele under asylsagen.
Hvis sagen ender med et afslag, opstår der et nyt problem. Det kræver nemlig
gyldige rejsedokumenter at forlade Danmark på lovlig vis, og hvis de danske myndigheder udsender med tvang, skal de også sikre sig, at hjemlandet vil tage imod
personen – der skal foreligge en hjemsendelsesaftale på politisk niveau. Det danske
politi kan ikke bare sætte en person ombord på et fly uden papirer og vinke farvel.
Derfor opstår der en diskussion mellem de danske myndigheder og den afviste: kan
og vil personen selv skaffe et pas eller noget tilsvarende fra sit hjemland, evt. med
hjælp fra Hjemrejsestyrelsen? Hvis ikke, kan myndighederne prøve at gøre det mod
personens vilje, men det kan være en meget langvarig proces og ikke altid muligt.
“Jeg prøvede selv at få rejsepapirer fra ambassaden, men det nægtede de, fordi
jeg ikke havde noget pas. Så bad jeg en anerkendt kirke om hjælp, og de henvendte sig på mine vegne for at få udstedt rejsepapirer, og så fik jeg dem.”
- Charles, afvist flygtning fra Uganda, rejste selv hjem efter 8 år

Sygdom eller handicap
Refugees Welcome har gennem årene haft flere sager, hvor en afvist person var
for syg til at rejse. Men som i mange andre spørgsmål vedrørende asylansøgere, så
behandles disse problematikker hver for sig, og fører derfor til nogle paradoksale
beslutninger. Man får afslag på humanitært ophold, fordi sygdommen ikke vurderes
at være livstruende, og/eller man kan få behandling i hjemlandet. Men det kan ikke
lade sig gøre for personen at rejse tilbage, fordi vedkommende er for syg til det – fx
afhængig af iltflasker for at få luft, eller så dement og konfus, at en læge kraftigt
fraråder en lang flyrejse. Det kan imidlertid hverken føre til opholdstilladelse pga.
udsendelseshindringer eller humanitært ophold.

Forhandlinger med modtagerlande
Hjemlandene kan udstede midlertidige rejsedokumenter, hvis de er sikre på, at
personen er statsborger i deres land: de såkaldte laissez-passer. Men der ligger
ikke mange ambassader eller konsulater i Danmark, så det kan være svært for den
afviste at komme derhen personligt, hvilket er nødvendigt. Men Hjemrejsestyrelsen/
politiet kan sørge for transport til ambassader/konsulater i andre lande, hvis det er
med henblik på at få identificeret personen og få udstedt et rejsedokument.
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PERSONER I UDSENDELSESPOSITION, POLITIETS VURDERING AF UDSENDELSE
Udsendelsesposition

Begrænset

Fastlåst

2020

1.072

188

566

2018

1.146

141

673

2017

947

315

437

Svar fra Kuwaits ambassade vedr. statsløs bidoon
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Processen med at identificere en udlænding kan dog være ekstremt langsommelig
for nogle lande. Hvis udlændingen ikke har et ID-dokument, og fx er udrejst på et
tidspunkt, hvor han ikke er blevet registreret i hjemlandets system, eller der ikke findes nogen offentlige systemer, skal hjemlandets myndigheder opsøge den landsby,
som udlændingen siger han kommer fra, og få bekræftet hans oplysninger. Hjemlandene kan også være modvillige til at gøre det af flere grunde.
For det første kan hjemlandet ikke være sikker på, at denne person virkelig er deres
borger, hvis vedkommende ikke har noget ID. De har, ligesom Danmark, heller ikke
lyst til at lukke hvem som helst ind og udstede papirer til en ukendt person. Personen kan også være uønsket pga. sin profil: etnisk eller religiøs minoritet, homo
seksuel, eller politisk aktiv.
For det andet har de fleste af de pågældende lande ingen interesse i at modtage en
person, som er uønsket her. Som omtalt i kapitel 4 under 'Bæredygtig udrejse' er
der en lang række problemer med folk, der sendes hjem efter lang tid i Europa. Og
disse lande huser allerede rigeligt med borgere, der kæmper for at overleve. Flygtninge og migranter, som sender penge hjem, er derimod en væsentlig del af mange
udviklingslandes økonomi.
“(…) i Kabul, hvis du bare bliver efterladt på gaden uden noget, uden kontakter,
så er der stor risiko for at du kommer i hænderne på de forkerte mennesker, og
ender med at udgøre en sikkerhedstrussel for regeringen.”
- Ansat i politiets udlændingeafd., interview i AdMiGov, Kalir et al. 2021 (B)
Visse lande har et princip om ikke at tage imod egne borgere med tvang. Iran er det
klareste eksempel på dette. Hvis en iraner selv henvender sig på ambassaden og
beder om at komme hjem, er det næsten altid muligt. Men hvis politiet henvender
sig på hans vegne, er svaret nej. Andre lande har haft den samme politik, men har i
perioder åbnet op, fx Irak. Og endelig er der nogle lande, som har haft den samme
praksis, men uden at sige det direkte. Nogle lande har en taktik med ikke at svare
og være svære at få fat på. På den måde kan sagerne stå stille i mange år, også
selvom udlændingen medvirker til udrejsen.
Selvom politiet/Hjemrejsestyrelsen og Udlændingestyrelsen udmærket ved, at mange lande blokerer på den måde, nægter man at lade dette komme de afviste til
gode. Selv efter 10 års bestræbelser på at få papirer eller hjemsendelsesaftale med
et land, vil man stadig ikke sige, at sagen er “udsigtsløs”, og dermed åbne op for en
midlertidig opholdstilladelse.
Det danske politi/Hjemrejsestyrelsen har ikke meget at true med, så nu er der indført en ny politisk strategi, hvor man aktivt bruger bistandsmidlerne og diplomatiet
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til at presse hjemsendelsesaftaler igennem. Det gøres såmænd også på EU-niveau,
se kapitel 7 under 'Samarbejde mellem lande i Europa'.
I 2020 blev der etableret en Migration Task Force i samarbejde mellem Integra
tionsministeriet og Udenrigsministeriet. Der blev oprettet to nye stillinger: migra
tionsambassadør og udsendelsesambassadør. Oprindelig blev det præsenteret som
et element i planen om et modtagecenter udenfor Europa, men udsendelse er også
en af opgaverne.
Inden da blev der udnævnt udsendelsesattachéer på de danske ambassader i
Kabul, Teheran og Nairobi. Der er nu en klar politisk vilje til at bruge udviklingsbistanden til at presse hjemlandene til at modtage egne borgere. Arbejdet udføres
i øvrigt for penge, som indgår i udviklingsbistanden. Midler fra Danmark kan desuden anvendes til øget kontrol i modtagerlandene, fx i form af biometrisk udstyr og
politiarbejde, og dermed tjene til at styrke undertrykkende regimer fremfor at hjælpe
befolkningen.
Det nærmer sig en direkte handel med mennesker, som da Birthe Rønn Hornbech
som integrationsminister i 2009 lovede Irak 100 mio kr i genopbygningsstøtte, mod
at man til gengæld tog imod de 282 afviste irakere fra Danmark. Radikale regnede
sig frem til, at en iraker således kostede 350.000 kr at sende hjem – og det endte
endda med at langt færre blev sendt ud. Efter nogen tid lukkede de irakiske myndigheder igen ned for at modtage afviste med tvang.
Uganda har hidtil nægtet at udstede rejsedokumenter til afviste mod deres vilje eller
hvis konsulen mente, personen kunne være i fare i Uganda. Nu gøres det pludselig
uden nogen spørgsmål, efter anmodning fra Hjemrejsestyrelsen. Uganda modtager
ganske store beløb i udviklingsstøtte fra Danmark.
Der er også et væsentligt menneskeretligt element i at forhandle med diktatorer,
som beviseligt begår overgreb mod deres egne befolkninger. Danmark har to gange
inviteret en delegation fra Sudan hertil for at tale med afviste sudanesere, mens
Omar al-Bashir var ved magten, og stod anklaget for folkemord i Darfur. I dag inddrager Danmark syriske opholdstilladelser, men vil dog foreløbig ikke tvangsmæssigt sende dem tilbage i armene på Assad.
“Vi arbejder kun på det operative niveau. Men grænsen mellem det og det politiske niveau, haha… ja, der er ikke nogen grænse! For alting er politisk, når du
arbejder med hjemsendelser og forskellige lande i verden, så er det hele baseret
på politik.”
- Ansat i politiets udlændingeafd., interview i AdMiGov, Kalir et al. 2021 (B)
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FAMILIEN EL-ABED, VESTBREDDEN/IRAK
Ibrahim og Zara søgte asyl i Danmark i 2001. Han er statsløs palæstinenser fra
Vestbredden, hun er turkmener fra Nordirak og uddannet mikrobiolog. De blev gift i
Irak, hvor Ibrahim tog sin uddannelse som biokemiker, men kunne ikke bo sammen
i nogen af de to lande.
De fik afslag på asyl, og endte med at tilbringe næsten 11 år som afviste i asyl
systemet. Deres to døtre er født og opvoksede i Danmark. I den periode, hvor det var
tilladt for afviste børnefamilier at bo udenfor centrene, boede de i et lille parcelhus,
og resten af tiden i asylcentre.
Gennem alle årene blev de indkaldt jævnligt til møder hos politiet, som ikke ville
erkende, at udsendelsen var umulig fordi ingen af de to lande ville tage imod hele
familien. Til sidst lykkedes det Refugees Welcome at få humanitært ophold til Zara
og dermed hele familien i 2011, fordi hun havde udviklet en dyb depression af
stress og havde brug for særlig medicin. Den yngste datter begyndte også at udvikle
en spiseforstyrrelse.
Det lykkedes senere at få et mere sikkert opholdsgrundlag til familien pga. barnets
tarv (§ 9 c stk. 1), og Ibrahim fik som en af de ganske få permanent ophold efter
kun 4 års lovligt ophold, da han opfyldte samtlige kriterier omkring dansk, arbejde,
gældsfrihed osv. Zara har været i rehabilitering, men er desværre stadig ikke i stand
til at arbejde som følge af den depression, hun fik under de mange års usikkerhed.
De to døtre klarer sig fantastisk godt i uddannelsessystemet.
Familien burde have fået ophold pga. udsendelseshindringer mange år tidligere.
Zara blev udsat for unødig mental nedbrydning pga. usikkerheden, hun kunne have
været en ressource på det danske arbejdsmarked i stedet for i dag at have udsigt
til førtidspension.
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Forhandlinger og aftaler omkring hjemsendelser er ofte hemmelige og svære at få
indsigt i for offentligheden. Navnlig aftalen med Somalia har været helt mørklagt,
angiveligt efter ønske fra de somaliske myndigheder, men pressen har videregivet
ret åbenmundede og direkte modstridende oplysninger fra forskellige repræsentanter for Somalia. Det samme gjaldt den nævnte aftale med Irak, som fungerede i en
periode fra 2009 til 2011: én irakisk minister bekræftede en ikke nærmere defineret
aftale, en anden benægtede at der var en aftale. I bogen “De afviste” af Anton og
Esben Geist fra 2011 afdækkes hele forløbet af studehandler om irakerne.

Særlige situationer for grupper af afviste gennem tiden
Asylansøgere kommer fra forskellige lande i forskellige perioder, og det samme gælder derfor dem, der er afviste. I nyere tid har der været større grupper fra Kosova,
Irak og Somalia. Fælles for de 3 lande har været, at der i årevis ikke kunne ske nogen deportationer, både fordi den humanitære situation i landet var meget usikker,
og fordi landet ikke ville indgå en hjemsendelsesaftale. FNs administration åbnede
til sidst for tvangsudsendelser til Kosova, Irak åbnede i et par år, Somalia åbnede for
et mindre antal under uklare betingelser.
Situationen med Iran er uforandret: landet har en fast politik om ikke at tage imod
med tvang, og er ikke afhængig af danske midler på nogen måder.
Flere lande har regler, som umuliggør udsendelse af statsløse. Fx kan palæstinensere fra Gaza ikke få lov at rejse ind via Egypten. For at komme til Vestbredden skal
man have lov at rejse ind via Israel. Den etniske gruppe bidoons anerkendes ikke
som statsborgere i Kuwait, selvom de kommer derfra – det samme gjaldt for kurdere
fra Syrien inden krigen. I mange år kunne man heller ikke sende palæstinensere
tilbage til Libanon, selvom de var født og opvokset der. En person kan have været
udrejst fra én stat, og i mellemtiden er en ny stat opstået, det skete fx for mange, da
Sovjetunionen brød sammen.
Den svenske regering bad i 2017 professor Anna Lundberg om at lave en udredning
om opholdstilladelse pga. udsendelseshindringer (Y). Lundberg kom bl.a. frem til
følgende anbefalinger, som også er relevante for Danmark:
• Tag hensyn til udsendelseshindringer allerede ved asylafgørelsen.
• Statsløses retsstilling bør sikres bedre og mere systematisk ift. udsendelse.

Tålt Ophold
At være på Tålt Ophold betyder, at man har mistet sin opholdstilladelse (typisk pga.
en udvisningsdom for kriminalitet) eller er udelukket fra at få asyl, fordi man muligvis selv har begået overgreb eller noget kriminelt i hjemlandet efter en artikel i
Flygtningekonventionen (F1) – men de danske myndigheder har vurderet, at det vil
være for farligt for personen at blive sendt tilbage. Det er således kun flygtninge, der
ender på Tålt Ophold, da andre udvisningsdømte udlændinge godt kan sendes ud.

83

For denne gruppe er der tale om en helt anden type udsendelseshindringer, som
ligger fuldstændig udenfor personens egen indflydelse, og som heller ikke kan påvirkes af nok så meget diplomatisk pres eller forhandlinger om udviklingsstøtte fra
Danmarks side. Der er typisk tale om lande, som systematisk anvender tortur og
dødsstraf.
Derfor er det meget svært at se formålet med at sætte disse mennesker under Motivationsfremmende Foranstaltninger. Hvad skal de motiveres til? De danske myndigheder har bestemt, at de er udsendelseshindrede. Meldepligt burde være nok,
for at vide, om de pågældende fortsat opholder sig i landet. Alligevel har skiftende
ministre været meget optaget af, at mennesker på Tålt Ophold er uønskede i landet,
og skal leve under så utålelige forhold som muligt. Man er også meget optaget af
at vide, præcis hvor de befinder sig, selvom de reelt bare kunne gå under jorden –
hvilket ret få dog gør.
“Formålet er netop, at personer på Tålt Ophold ikke skal opretholde et almindeligt
familieliv. Vi skal have styr på dem, de skal være på Kærshovedgård, og de skal leve
deres liv der”, sagde Inger Støjberg, da centeret åbnede i 2016.
På Tålt Ophold får man ingen ydelser og må heller ikke arbejde, og har ikke adgang til uddannelse. De fleste har opholdspligt på Kærshovedgård, næsten alle har
meldepligt. Mange af dem har familie i Danmark, som opholds- og meldepligten
forhindrer dem i at være sammen med. Nogle få har dog fået tilladelse til at bo hos
deres familie.
Tålt Ophold kan reelt være en livstidsstraf. Højesteret har i to domme fra 2012 og
2017 imidlertid bestemt, at opholdspligten efter ca. 4 år er uproportionalt. Efter den
seneste dom fra 2017 er det lykkedes at få den ophævet i nogle sager, men det
har krævet års indsats fra stædige advokater. Meldepligten fastholdes næsten altid.
Selvom opholdspligten bliver ophævet, får man ikke sin opholdstilladelse tilbage
– det er kun sket i få tilfælde, at en udvisning er blevet ophævet, og kun ved lave
straffe og efter mange års venten. Hvis opholdspligten bliver ophævet, kan man få
lov at bo hos sin familie, men kan stadig være underlagt meldepligt uden for centret. Man har stadig ikke mulighed for at opbygge et normalt liv, idet man ikke må
arbejde eller studere, og ikke har ret til ydelser. Man har desuden heller ikke ret til
læge og sundhedshjælp, hvis man flytter fra centret.
Flere og flere ender på Tålt Ophold, fordi selv mindre lovovertrædelser med domme
på 6-8 mdr. fører til en udvisningsdom, og tilknytning til Danmark vejer mindre i
vurderingen end det gjorde tidligere. I 2008 var der 18 personer på Tålt Ophold,
og i 2020 var tallet steget til 128. Ca. en fjerdedel er blevet udelukket fra asyl pga.
mistanke om krigsforbrydelser el.lign., mens størstedelen af de øvrige har afsonet
domme for narkokriminalitet, voldtægt, grov vold o.lign. men kan ikke sendes ud.
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Pr. 31. december 2020 var der i alt 128 personer på Tålt Ophold. 71 af dem havde
opholds-og meldepligt et bestemt sted, de fleste på et udrejsecenter. Men de 71
personer omfatter også personer der pt. er fængslet, og derfor ikke kan overholde
deres opholds- og meldepligt. For 17 af de 128 personer er deres opholdspligt
ophævet. Alle 17 personer er dog pålagt meldepligt. Det kan være på den lokale
politistation mv. 6 af de 128 personer er indkvarteret på et særligt bosted pga. deres
adfærd eller psykiske sygdom/misbrug (NN).

Elektronisk nøgle- og ID-kort
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LAURENT, VESTAFRIKA
Laurent flygtede bogstaveligt talt med kuglerne flyvende om ørerne og en kugle i sit
ben – sammen med en anden ung mand kom han ombord på et skib med en norsk
kaptajn, som havde travlt med at forlade havnen i hans hjemby og de voldsomme
drab og angreb, som var opstået i forbindelse med et valg. Skibets destination var
tilfældigvis Danmark, som Laurent aldrig havde hørt om.
Efter mange ugers sørejse ankom de til Danmark, hvor han straks søgte om asyl – og
startede sit ophold med 6 uger i Ellebæk. På trods af en ganske stærk asylsag fik
han afslag. Efter afslaget var han rædselsslagen for at blive sendt retur til sit hjemland, hvor hans far var politiker og tilhørte den side, der havde tabt. Derfor sagde
han nu, at han i virkeligheden var fra nabolandet – men det blev undersøgt, og
afvist. Hans oprindelige historie var sand, men der er ingen beviser for det, da han
ankom uden nogen dokumenter, og hjemlandets konsulat ikke vil udstede nogen til
ham. Først for nylig har han fået lavet en sprogtest for at bevise sin baggrund.
Han har siden prøvet lykken i Sverige, Tyskland og Frankrig, men er hver gang
blevet sendt tilbage pga. fingeraftryk og Dublin-aftalen. Han har også forgæves søgt
Udlændingestyrelsen om arbejdstilladelse to gange, da han i en periode spillede i
en dansk fodboldklub, som ville give ham en kontrakt – senere underviste han børn
i dans, og blev tilbudt betaling for tre hold om ugen.
Efter snart 11 år i Danmark bor han nu på tredje år i Kærshovedgård, og er ved at
blive vanvittig af det. Hvis det ikke lykkes at få genåbnet asylsagen eller få bevist, at
hjemlandet ikke vil tage imod ham, er hans eneste løsning at leve illegalt i et andet
land, hvor han måske kan få papirer en dag i fremtiden. Han kan under ingen omstændigheder vende tilbage til sit hjemland, hvor han vil være i endnu større fare i
dag end dengang han rejste.
En forkert afgjort asylsag lukker alle døre i – pga. Dublin-aftalen vil ingen andre
lande genåbne sagen, og han kan ikke få lov at arbejde uden først at vende hjem til
det sted, hvor han er i livsfare. Sagen viser behov for at genoptage gamle asylsager,
åbne for ansøgninger om andre former for ophold samt administrere medvirken og
udsendelseshindringer mindre rigidt.
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6. ER ALLE AFSLAG KORREKTE?
“Man må respektere et afslag og rejse hjem, når man har fået sin asylsag grundigt
behandlet i flere forskellige instanser.” Det svar kan alle politikere blive enige om
– fra Nye Borgerlige til Enhedslisten. Desværre er det ikke så enkelt. Det er kompliceret at afgøre en asylsag, og rigtigt meget beror på et skøn; det er ikke en eksakt
videnskab.

Svagheder i asylproceduren og genoptagelser
Som jeg har beskrevet i rapporten “Velbegrundet Frygt – troværdighed og risiko i
asylsager” fra 2020, så er der en meget stor usikkerhed og alt for mange tilfældigheder indbygget i den danske asylprocedure. De fleste afslag er begrundet med
manglende troværdighed, baseret på tendentiøse vurderinger, hvor udgangspunktet
er, at alle lyver. Sagsbehandlerne bliver ikke tilstrækkeligt uddannet, og der er slet
ingen form for kvalitetskontrol eller uddannelse af de tolke, som alle oplysninger går
igennem. Derfor kan man ikke udelukke, at der bliver givet forkerte afslag.
Den endelige afgørelse ligger hos Flygtningenævnet, som altid beskrives som “uafhængigt”. Nævnet blev oprindeligt oprettet som et ekspertpanel med 7 personer,
men er siden skåret ned til 3 personer, hvoraf ingen har en faglig viden om emnet.
De 2 medlemmer er neutrale: en advokat og en dommer, men det tredje er en
medarbejder i Integrationsministeriet – og dermed er nævnet ikke uafhængigt. Mini
steriet er en del af Mette Frederiksens regering, som har et erklæret mål om “nul
flygtninge i Danmark”.
Hvis man sammenligner afgørelserne i Danmark med vores nabolande eller EUs
gennemsnit, bliver det klart, at der sidder en hel del afviste i de danske udrejse
centre, som ville have fået asyl, hvis de havde søgt i et andet land. De har derfor
gode grunde til ikke at respektere afgørelsen. Desuden sker det, at en stædig advokat får en sag genoptaget og omstødt efter mange år, også selvom det grundlæggende asylmotiv er det samme.
Endelig er der den problematik, at asylproceduren kun tager højde for aspekter,
som falder ind under konventionernes definitioner af risiko. Man kan godt være i
overhængende fare af andre grunde, fx sygdomme, sult, familiekonflikter eller trusler fra kriminelle netværk. Den angst, som et menneske føler, er heller ikke altid helt
rationel eller baseret på fakta, der kan fremlægges. Den subjektive frygt kan være
voldsom, selvom de objektive grunde ikke forekommer stærke nok.
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Danmark går enegang
På en række områder har Danmark en markant anderledes linje end mange andre
lande. Vi anerkender fx meget få afrikanere, som søger asyl med LBGT+-motiver. Vi
giver heller ikke alle fra Al-Tash lejren ophold (iranere, som er strandet i en lejr i Irak
efter krigen mellem de to lande). Vi har kun givet asyl til ganske få af de afghanere,
som arbejdede som tolke for de vestlige styrker i Afghanistan.
Vi giver kun 1-årige og 2-årige opholdstilladelser, og har startet en ny bølge af inddragelser for syrere, som det første land i Europa. Og den nye plan om at flytte
asylsagsbehandling til Afrika og lade flygtningene blive der, møder heller ikke meget
forståelse i resten af EU. De danske krav til at opnå statsborgerskab er nogle af
skrappeste i hele verden, men blev alligevel strammet igen for nylig.

Kritik af Danmark fra FN og Europa
Danmark har mange gange fået kritik for sine konkrete afgørelser fra FNs menneskerettighedskomitéer, når advokater eller organisationer har klaget over dem.
Tidligere rettede Flygtningenævnet ind og omstødte dem, hvis FN var uenig. Det
sker ikke længere; nu bliver sagen genoptaget, men ender ofte med endnu et afslag.
På et mere overordnet plan har Danmark også modtaget ganske hård kritik fra både
FN og Europa. Europarådets Torturkomité udgav i 2020 en rapport om umenneskelige forhold i Ellebæk (se side 41), men har også gennem årene kritiseret, at vi laver
alt for få torturundersøgelser – noget, som kan få indflydelse på asylvurderingen.
UNHCR udtrykker jævnligt kritik af Danmarks generelle vurderinger af sikkerhedssituationen i forskellige lande – senest Somalia og Damaskus i Syrien, men også
efter Irakkrigen. De kortvarige, midlertidige opholdstilladelser, de høje krav til at
opnå permanent ophold og statsborgerslab og den konstante risiko for at få inddraget sin opholdstilladelse er efter UNHCRs opfattelse ikke i overensstemmelse med
Flygtningekonventionen (Z).
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FORSKELLE I ANERKENDELSESPROCENT, DANMARK OG EU/TYSKLAND
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ARMAN OG ANNA, ARMENIEN
Parret blev gift mod forældrenes vilje, da Anna kun var 17 år. Arman havde været
chauffør for en mafia-lignende gruppe og været vidne til et mord – han blev også
næsten slået ihjel selv, og måtte flygte til Rusland. Han blev fængslet og udleveret
til armensk politi, hvor han fik en dom for at desertere fra hæren. Det lykkedes ham
at stikke af fra fængslets sygeafdeling, og han og Anna tog til Tyskland og videre til
Danmark i 2005.
Arman udrejste på sin brors pas, men Anna havde fået visum til Italien – derfor
afviste Danmark deres asylsag og bad Italien overtage ifølge Dublin-reglerne. Flere
års kamp udspillede sig om Dublin-sagen, parret ville ikke til Italien, hvor mafiaen
har forbindelser til den armenske gruppe. Amnestys lægegruppe udarbejdede en
torturrapport på Arman, som understøttede hans forklaring om overgreb i både Armenien og Rusland.
Parret fik en datter under opholdet i Danmark. De søgte asyl i Sverige, som åbnede
sagen, men gav afslag. Arman blev sendt med tvang tilbage til Armenien fra Sverige,
men Anna og datteren gik under jorden i Danmark. De hørte intet fra Arman før han
pludselig dukkede op i Sandholm 8 mdr. senere. Han havde hukommelsestab og
fremstod helt forandret, huskede kun delvis et ophold i et russisk fængsel.
I 2010 besluttede Udlændingestyrelsen at åbne parrets asylsag. Han havde meget
svært ved at forklare sig sammenhængende, og parret fik afslag. I mellemtiden havde Refugees Welcome imidlertid søgt om humanitært ophold pga. Armans torturfølger, og det gav dem opholdstilladelse. Da asylsagen blev behandlet i Flygtninge
nævnet i 2013 fik de endelig tildelt asyl. På det tidspunkt var der gået 8 år siden de
ankom til Danmark, og datteren var 7 år gammel.
I dag er parret skilt, men ser hinanden ofte. Anna arbejder fuld tid på et plejehjem,
Arman har fået tildelt førtidspension pga. sine psykiske problemer.
Familien blev kastet rundt mellem tre lande i endeløse Dublin-forhandlinger, og
gennemgik undervejs frygtelige lidelser. Danmark burde have valgt at åbne sagen,
da Anna havde født sin datter her. Det skyldtes udelukkende heldige omstændig
heder og hjælp fra gode mennesker, at familien blev genforenet efter deportationen
af Arman. Det krævede en indsats fra Refugees Welcome at få Udlændingestyrelsen
til at indkvartere dem på samme asylcenter, og at få deres asylsag genåbnet samlet.

90

7. EUROPÆISK PERSPEKTIV & ANDRE LANDES
STRATEGIER
Danmark er pga. forbeholdene ikke med i EUs flygtninge- og migrationspolitik. Men
vi har forhandlet en række parallelaftaler, og har været med i Dublin-forordningen
siden starten. Danmark sender også medarbejdere til andre lande, når de har brug
for ekstra hænder i asylbehandlingen.

EUS POLITIK & DEN NYE PAGT
Antallet af asylansøgere er ekstremt ujævnt fordelt mellem de europæiske lande. I
2020 modtog Tyskland 86% af alle nye ansøgere, Sverige 13% og Danmark knap
1%. Landene med ydergrænser har typisk høje antal: Grækenland, Spanien og Italien. Frankrig har også oplevet en stor stigning de senere år. Danmark har aldrig
modtaget en større andel end hvad vores størrelse indenfor Europa berettiger til,
men det har Sverige gjort i mange år. Antallet i Danmark er det laveste nogensinde,
og vi har endda haft stop for kvoteflygtninge i flere år.
Hvis antallet var mere ligeligt fordelt og mere forudsigeligt for hvert år, kunne EU
tage imod langt større mængder af flygtninge. Derfor har EU forsøgt at forhandle
en fordelingsnøgle på plads, men det har været svært – og Danmark har nægtet at
deltage.
Hvad ét land gør, påvirker også de andre lande i Europa. Når Ungarn fx vedtager
en lovgivning, som i praksis tillader refoulement (at sende en ansøger tilbage til et
land, hvorfra vedkommende kan være i risiko), kan alle andre lande i Dublin-aftalen
ikke returnere til Ungarn længere. Når Danmark som det eneste land inddrager
opholdstilladelse til syrere, kan andre lande blive tvunget til at give dem beskyttelse.

ASYLANSØGERE I DANMARK, SVERIGE OG TYSKLAND
Pr. 1.000 indbyggere: Danmark 0,26, Sverige 1,26, Tyskland 1,23 (2020)
Danmark modtager således 1 asylansøger hver gang vores nabolande hver især modtager 6.
2016

2017

2018

2019

2020

Danmark

6.266

3.500

3.559

2.716

1.515

Sverige

28.939

25.666

21.502

21.958

12.991

Tyskland

722.370

198.317

161.931

142.509

102.581
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EUs nye Pact on Asylum and Migration åbner op for mere brug af detention og
grænsekontrol, men den lægger også op til en harmonisering af kriterierne for at
give beskyttelse. Man vil også styrke mulighederne for at flygtninge kan flytte sig
mellem medlemsstaterne, og gøre det muligt at opnå permanent ophold efter 3 år,
hvilket er meget langt fra det danske krav om 8 år.
EU-Kommissionen og EU-Parlamentet har mange gange anbefalet langsigtede og
solidariske løsninger, men de strander som regel i Ministerrådet.
Europarådets Menneskerettighedskommissær anklager staterne for at være skyldige i de mange druknede og de mange overgreb, som flygtninge og migranter udsættes for på rejsen. Kommissæren anbefaler, at alle landene i Europa laver aftaler
om fordeling, øger redningsindsatsen ved Europas kyster, sikrer at alle kan komme
i land straks, samarbejder med NGO'er, og sikrer legale og sikre adgangsveje til
Europa (Æ).
Danmark er tilhænger af de øgede udgifter til grænsekontrol og flere muligheder for
afvisning og detention, men har afvist ethvert samarbejde om fordeling. Danmark er
heller ikke blandt de lande, som har tilbudt at tage imod migranter, som er samlet
op af skibe på Middelhavet, eller nogle af de tusindvis af børn og sårbare, som er
strandet på Lesbos og på grænsen til Kroatien under forfærdelige forhold. Med Socialdemokratiets nye plan om modtagecentre i et tredjeland bevæger Danmark sig
endnu længere væk fra en fælles EU-løsning.

SAMARBEJDE MELLEM LANDE I EUROPA OM FLYGTNINGE
Desværre fungerer det europæiske samarbejde bedst, når det handler om afskrækkelse og returnering. Der bliver allokeret flere og flere EU-midler til Frontex for at
bevogte de ydre grænser. De statslige redningsaktioner på Middelhavet og det
Ægæiske hav er indstillet, og NGO'ernes redningsarbejde er helt blokeret gennem
kriminalisering af det humanitære arbejde over hele Europa. Både Frontex og den
græske kystbevogtning har mest travlt med at skubbe bådene med desperate flygtninge og migranter tilbage til Libyen og Tyrkiet. Både Libyen og Tyrkiet modtager
masser af euro for at holde flygtningene på deres territorium, uanset hvor mange
menneskerettighedskrænkelser, de begår. Selvom der ankommer færre til Europa,
er den enkeltes risiko for at drukne 4 gange højere i dag end for 5 år siden (Ø).
Når folk først er kommet ind i Europa, går det ikke helt så godt med samarbejdet.
De større skibe, som følger international lov og redder folk på havet, må ofte sejle
rundt i måneder med de forkomne mennesker, før de får lov at lægge til. Der er
månedlange forhandlinger om Dublin-overførsler mellem staterne, og man har i
årtier ladet yderlandene mod syd sidde med alle modtagelserne og registreringerne
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af nyankomne. Grækenland har nærmest bevidst gjort deres egen asylbehandling
håbløs, så andre landes domstole ikke ville tillade Dublin-tilbageførsler dertil.
Flygtninge, som har fået asyl, har så godt som ingen muligheder for at flytte til et
andet EU-land. Det er der ellers mange, der ønsker pga. kærester, familie, sprog
osv. og det kommer bag på mange, at det er så svært.
Når det kommer til samarbejde om at sende afviste tilbage, så er der et rent praktisk
samarbejde mellem nogle af de større lande, tidligere inklusive Storbritannien, om
at chartre fly sammen og samle afviste op i de andre lande på vejen. Selv for de
store lande med mange afviste, har det vist sig at være en ganske dyr affære at få
et stort passagerfly til at lande forskellige steder i Europa for at hente afviste – som
ofte viser sig at være langt færre end man havde planlagt, fordi advokater og organisationer ofte får stoppet udsendelsen i sidste øjeblik. Danmark bruger, som tidligere
nævnt, oftest almindelige rutefly med politiledsagelse.
Danmark har deltaget i et uformelt samarbejde med en gruppe ligesindede lande,
der omfatter lande som Nederlandene, Belgien, Schweiz, UK, Tyskland, Frankrig,
Norge og Australien ("Brussels Group"). Formålet med dette samarbejde har været
at dele erfaringer og fremme fælles interesser i forhold til udsendelse til bl.a. Irak.
Brussels Group er nu overgået til EURINT (The European Integrated Return Management Initiative) i samarbejde med EU-kommissionen og Frontex.

STRATEGIER FOR AFVISTE I ANDRE LANDE
I hele EU er der bekymring over den stigende mængde afviste, og der arbejdes på
at finde mere effektive måder at returnere dem på. Det afspejles bl.a. i EUs Return
Directive. I alt får ca. en halv million mennesker i EU hvert år besked om at udrejse.
Det er kun ca. 30% af dem, der registreres som udrejst.
De forskellige lande i Europa har meget forskellige strategier i forhold til mennesker,
der enten har fået afslag på asyl eller bare har opholdt sig ulovligt i landet. Danmarks politik er ret unik i sin totale mangel på muligheder for at opnå lovligt ophold
på andre måder eller over tid. Det vil nok blive ret svært at finde afviste i andre
lande, som har været i udrejseposition i 20 år. Danmarks problem er således i høj
grad selvskabt og udtryk for en manglende pragmatik.
Sverige har gennem årtier taget imod 5-10 gange så mange asylansøgere per indbygger som Danmark. Som en logisk følge af det, er antallet af afviste også langt
højere, selvom en større andel får asyl end i Danmark, og udsendelseshindringer og
humanitære hensyn anerkendes i højere grad. For nogle år siden fik en stor gruppe
unge afghanere lov at blive, hvis de var under uddannelse, som følge af en kontro-
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versiel særlov. Men på mange områder har Sverige også indført hårde stramninger
på linje med Danmark siden 2016.
Svensk lov indeholder en mulighed for “at bytte spor”, hvor afviste asylansøgere
kan søge om opholdstilladelse, hvis de har en arbejdskontrakt og opfylder en række
andre krav – det minder om den nye mulighed, som er blevet indført i Danmark for
flygtninge, som får deres ophold inddraget, men omfatter altså også dem, der aldrig
har haft ophold.
Siden stramningerne i 2016 har man som afvist slet ikke noget krav på forsørgelse
(indkvartering, mad og ydelser), familier og syge er dog undtaget. De svenske udrejsecentre er kun til kort tids ophold, umiddelbart inden udrejse. Til gengæld er
det langt lettere at få tilladelse til at bo privat, også under asylproceduren, dog ikke
i udsatte boligområder. Mennesker uden opholdstilladelse har for mange år siden
fået flere rettigheder end i Danmark, fx adgang til sundhed og skole. Dem, der får
asyl, kan få svensk statsborgerskab efter 4 år med meget lave krav, hvilket også
betyder, at færre kan udvises.
Norge har tidligere haft en mulighed for at få genåbnet sin asylsag efter 5 år, og
børns rettigheder har været vægtet højere. Men de seneste 10 år har Norge nærmest kopieret den danske asylpolitik, og er også begyndt at inddrage somaliske
flygtninge ophold.
Tyskland har en særlig status ved navn “Duldung”, som gives til dem, der er afvist,
men ikke umiddelbart kan sendes tilbage. Årsagerne kan være juridiske, praktiske,
sundhedsmæssige eller humanitære. Det er en midlertidig opholdstilladelse med
begrænsede rettigheder. Der er et krav om at samarbejde om hjemrejsen. Man kan
frit tage kurser og uddannelse, man kan ansøge om arbejdstilladelse mod at opfylde
gældende krav, og man modtager ydelser (dog er satserne lave). Man kan imidlertid
ikke flytte til en anden delstat eller rejse udenlands. Hvis man opnår arbejdstilladelse, er det muligt på et tidspunkt at opnå en rigtig opholdstilladelse.
Efter krigen i ex-Jugoslavien blev flere hundrede tusind deporteret fra Tyskland, og
en anden stor gruppe rejste tilbage med støtteprogrammer, men en sidste gruppe
kunne ikke hjemsendes. Man besluttede af flere omgange at lave ansøgningsprocedurer for dem, der havde været mange år i Tyskland og var velintegrerede. Siden
2011 kunne unge og teenagere få opholdstilladelse, hvis de havde opholdt sig 6 år i
landet og var integrerede. Frem til 2016 fik alle syriske flygtninge permanent ophold
med det samme, og alle med midlertidigt ophold får automatisk permanent ophold
efter 5 år.

94

ALAIN, SENEGAL
Alain kom til Frankrig med et besøgsvisum i 2009, men havde en drøm om at bo i
Danmark, hvor hans søster bor. Han rejste derfor ikke tilbage, men søgte om asyl
i Danmark, selvom han ikke havde nogen problemer i Senegal. Det meste af hans
familie bor i Danmark og Frankrig, og han følte sig bare mere hjemme i Europa. Han
fik ikke overraskende afslag, men kunne ikke sendes tilbage uden gyldigt pas – og
den senegalesiske ambassade i Tyskland var ikke særligt samarbejdsvillig overfor
det danske politi. Sagen lå stille i årevis.
Alain opbyggede et stort netværk af venner i København, og klarede sig igennem
ved at opholde sig så lidt som muligt i asylcentret. Det meste af tiden boede han i
Sandholm og Avnstrup, og blev flyttet til Sjælsmark, da det blev til udrejsecenter.
I vinteren 2016-17 fik mange i hans situation besked på at flytte til udrejsecenter
Kærshovedgård, fordi børnefamilierne skulle flytte ind i Sjælsmark. Det ville have
været frygteligt for ham at komme så langt væk fra sine venner og sit liv i København.
En af hans gode veninder bad ham pakke sine ting, købte en togbillet, hævede en
bunke euro og satte ham på et tog til Frankrig, hvor han havde en bror og en søster.
Familien og vennerne fra København hjalp ham gennem den første tid, og efter 2 år
flyttede han ind hos en fransk pige og søgte om opholdstilladelse. I Frankrig er det
ikke så svært som i Danmark at få ophold, hvis man taler fransk, har en fast adresse
og en person der garanterer for en. I dag har han en 10 årig opholdstilladelse, sin
egen lejlighed og arbejder på fuld tid.
Bevidstheden om, at han ikke ville få et visum til Europa de næste mange år, afholdt
Alain fra at udrejse frivilligt. Indrejseforbud kan således have den modsatte effekt af
det tilsigtede. De franske regler muliggjorde en legalisering og et normalt liv, hvor
imod de danske regler ville have betydet en fortsættelse af en deroute med alkohol
og mental nedbrydning i et udrejsecenter. Sagen er også et eksempel på, hvordan
andre lande ender med at måtte tage imod Danmarks afviste.
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Frankrig har 4 kategorier af udlændinge, der er beskyttede mod udvisning:
1. Dem, der er ankommet før de fyldte 13 år.
2. Dem, der har været lovligt bosiddende i Frankrig i 10 år og gift med en fransk
statsborger.
3. Dem, der har været lovligt bosiddende i Frankrig i 10 år og forældre til en fransk
statsborger.
4. Dem, der har opholdt sig i Frankrig i 20 år.
Desuden har der været flere eksempler på forskellige former for amnesti de senere
år, fx for udokumenterede migranter med skolesøgende børn, eller for udokumenterede migranter med arbejdskontrakter, under visse betingelser og med støtte fra
deres arbejdsgiver eller fagforening. Adgang til familiesammenføring er generelt
lempelig, hvis man sammenligner med Danmark. Udokumenterede migranter, der
bliver forældre til et fransk barn, kan på den baggrund få opholdstilladelse. Udokumenterede migranter, der bliver gift eller bliver registrerede som samlever med en
fransk statsborger kan få et midlertidigt opholdskort, som senere forlænges til 10 år.
Adgang til permanent ophold og statsborgerskab er langt nemmere end i Danmark.
I 2019 besøgte en dansk journalist fra TV2 en teltlejr i Frankrig, og der mødte hun
ca. 60 personer, som var afviste og havde forladt Kærshovedgård. Det blev kaldt
den danske koloni, og bestod af 6 store familier med børn. En del afghanere og
somaliere har fået opholdstilladelse i Frankrig efter at have fået afslag i Danmark på
trods af Dublin-reglerne. Det samme gælder for Italien.
Spanien og Portugal har også mere lempelige asylprocedurer, og giver desuden
med jævne mellemrum amnesti til mennesker, som har opholdt sig længe i landet
og kan forsørge sig selv. De to lande er også de nemmeste at få statsborgerskab i.
“Mange af de afviste asylansøgere, der forsvinder fra det danske system, dukker
op i lejrene i Paris og Calais, hvor de lever under kummerlige forhold. Det lykkes
for nogle at få asyl i Frankrig og senere fransk statsborgerskab. Andre afviste fra
Danmark finder arbejde i de franske, spanske eller italienske service-, bygningseller landbrugssektorer, hvorefter de kan få opholdstilladelser eller amnesti.”
- Carolina Sanchez Boe, CSB forsker, Aarhus Universitet og Université de Paris

IDÉEN OM ASYLBEHANDLING & MODTAGECENTRE UDENFOR EU
I starten af februar 2021 sendte Frederiksen-regeringen et lovforslag i høring, som
handler om at lukke ned for asylbehandling og opholdstilladelser til flygtninge på
dansk jord. Dette formål er ekstremt, og vil, hvis realiseret, betyde et af de største
opgør med dansk asyl- og flygtningepolitik siden 1951. Samtidig er lovforslaget også
meget upræcist og urealistisk.
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Socialdemokraterne har i fire år omtalt asyllejre uden for Danmark som en politik,
der vil løse et “asylsystem, der er gået itu”. Ifølge partiet er denne løsning mere
human og retfærdig. Man kan i så fald undre sig over, at samtlige humanitære
organisationer, ikke mindst UNHCR, advarer kraftigt imod at den vil have uoverskuelige, negative konsekvenser – og faktisk kan risikere at undergrave hele det
internationale flygtningesystem. Foreløbig ser det også ud til at blive svært at finde
dette tredjeland, som vil være parat til at overtage Danmarks flygtninge.
Problemerne og udgifterne i forhold til at få et fjernt land til at indkvartere og sagsbehandle “på kontrakt” og overholde Danmarks forpligtelser, er uoverskuelige. Vi har
set rædselsberetninger fra det australske forsøg på stillehavsøen Nauru. Desuden
tager planen ikke højde for problematikken omkring rettigheder til dem, der får
tilkendt asyl og skal blive i tredjelandet.
Planen kræver, at myndighederne får øgede beføjelser til at frihedsberøve folk ‘præventivt’ i Danmark, blot for at sikre sig, at de kan blive gennet om bord på de fly, der
skal deportere dem til et unavngivent tredjeland. Allerede i dag går mange under
jorden for at undgå en trøstesløs og gennemkontrolleret eksistens i udrejsecentre
som Kærshovedgård. Hvis alle asylansøgere risikerer at blive tvunget ud af Europa,
vil dette fænomen eskalere. Til sidst mister folk troen på, at det nytter noget som
helst at bruge asylsystemet, og finder deres egne veje. På den måde vil planen producere endnu flere udokumenterede i Europa (Å).

Gammel idé
Tanken om at oprette centre udenfor Europa er langt fra ny. Liberal Alliance og
Dansk Folkeparti har foreslået det før Socialdemokratiet, men forslaget trækker
tråde tilbage til Anders Fogh og Tony Blair, og videre tilbage til Schlüter-regeringen.
I 1986 lancerede Schlüter-regeringen en ny strategi om et “verdensfællesskab
med flygtninge” i FNs Tredje Komité. Forslaget indeholdt bl.a. FN-kontrollerede
“flygtningecentre”, hvorfra folk kunne søge asyl til Europa. Disse centre skulle dermed afløse asylsagsbehandlingen i de enkelte lande. Forslaget var formuleret humanitært, men sigtede i realiteten på at ændre hele flygtningebeskyttelses-systemet
ved at ophæve sammenhængen mellem landes territorium og deres ansvar for beskyttelse. Forslaget blev da også afvist i FN og kritiseret hårdt af flere lande. Men
idéen dukkede op igen i 1993, da den hollandske justitsminister Aad Kosto relancerede den.
VK-regeringen, ledet af Anders Fogh og parlamentarisk støttet af DF, forsøgte at
revitalisere idéen endnu en gang i 2001. “Modtagelse i nærområderne” blev et
modeord gentaget på mange pressekonferencer, og gennem Danmarks formandskab for EU arbejdede man tæt sammen med Storbritannien og Holland for at gøre
forslaget til officiel EU-politik.

97

ERPUM
En anden gammel traver, som flere EU-lande har arbejdet ihærdigt men forgæves
på i mange år, er idéen om et center i Kabul, Afghanistan, hvor man ville kunne
sende uledsagede mindreårige til, mens man arbejdede på at spore deres familier,
eller henvise dem til at bo, hvis en sådan sporing viste sig ikke at være mulig. Pilot
projektet “ERPUM” løb mellem 2011-2014, og var et samarbejde mellem 6 EUlande, nemlig Sverige, der var projektets koordinator, samt Norge, Storbritannien,
Holland, Danmark og Belgien. Danmark havde som Belgien status af observatør,
selvom danskerne reelt var dybt involveret (TT).
Projektet blev ingen succes og måtte opgives, da der aldrig blev indgået en aftale
med Afghanistan, det lykkedes ikke at opspore nogen familiemedlemmer, ligesom
man heller aldrig fik fundet et passende sted at oprette modtagecentret. Derfor blev
der ikke deporteret en eneste uledsaget mindreårig i projektets levetid. Alligevel
skrev Lars Løkkes regering som et af 44 nye forslag på asylområdet i 2016: “Regeringen vil arbejde for at etablere modtage- og omsorgsfaciliteter for uledsagede
mindreårige i hjemlandet, så der er mulighed for at tilbagesende et antal mindreårige”.

Teltlejr i Næstved 2016
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8. KONSEKVENSER AF DEN NUVÆRENDE
POLITIK I DANMARK
Som beskrevet i de første kapitler har man uden held gennem 38 år forsøgt med
en nul-tolerance politik overfor afviste asylansøgere. Opholdsvilkårene har man bevidst forværret gennem tiden, bortset fra en kort periode med visse opblødninger
for familierne mellem 2009-2013. Mulighederne for at opnå opholdstilladelse på
baggrund af humanitære hensyn eller udsendelseshindringer er samtidig løbende
blevet indskrænket. Især indretningen af udrejsecentrene var et radikalt skridt i en
mindre human retning, og den seneste forværring består i at inddrage flest muliges
opholdstilladelse.
I kapitel 6 beskrev jeg, hvorfor det er meningsløst at sondre sort-hvidt mellem dem,
der får asyl og dem, der får afslag – det er ofte små ting, der afgør, om man havner
i den ene eller den anden gruppe, og det sker også, at en afvist alligevel ender med
at få asyl efter mange år.
Dette kapitel går nærmere ind i den nuværende politik og de mange negative konsekvenser og omkostninger, som den medfører.
I kapitel 9 vil jeg gennemgå de to politiske teser, som ligger bag den førte politik, og
påvise, at hverken forskning, flygtningenes oplevelser eller statistikkerne tyder på,
at teserne er rigtige.
Kapitel 10 indeholder en lang række anbefalinger med udgangspunkt i erfaringer og
pragmatiske løsninger.
“Udlændinge dømt for grov kriminalitet skal rejse hjem. Det samme skal de asylansøgere, der efter grundig sagsbehandling får afslag på asyl. Det er opgaven for
den nye Hjemrejsestyrelse. De skal have en fast hånd i ryggen mod lufthavnen.”
- Mattias Tesfaye, udlændinge- og integrationsminister 2020
“Røde Kors’ erfaring er, at de motivationsfremmende foranstaltninger ikke virker
motiverende for afvistes beslutning om at rejse hjem. Den erfaring har vi både fra
det daglige arbejde på asylcentrene siden 1984 og fra de år, Røde Kors stod for
hjemrejserådgivningen.”
- Røde Kors asylafdeling 2021
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“(…) de motivationsfremmende foranstaltninger har ingen effekt på gruppen af
afviste asylansøgere fra Irak med henblik på frivillig udrejse til Irak (…) Billedet
er det samme i forhold til andre nationaliteter som Iran og Somalia.”
- Hans-Viggo Jensen, chef for Rigspolitiets udlændingeafdeling i 2007
“Sanktioner for at tilskynde hjemrejse skaber ikke blot modvilje og lidelser hos
de afviste, de nedbringer også bæredygtigheden på længere sigt og har desuden
ingen effekt når det gælder om at fremme hjemrejser.”
- Zachary Whyte, forsker, DIIS, i rapport bestilt af regeringen 2013 (P)

OM HJEMREJSESTYRELSEN OG HJEMREJSELOVEN
Hvis man ser bort fra andre områder af flygtningepolitikken og kun fokuserer på de
afviste og risikoen for at ende som afvist, så er nogle af de største forværringer sket
under socialdemokratiske regeringer, med mere eller mindre støtte fra Radikale,
SF og Enhedslisten. Beslutningen om at oprette særlige udrejsecentre og senere
dén lovændring, som i dag bruges til inddragelser af syreres asylstatus, skete under
Helle Thornings regering. Oprettelsen af Hjemrejsestyrelsen og fremsættelsen af
Hjemrejseloven er sket under Mette Frederiksens regering. Endelig er Socialdemokratiets lovforslag fremsat i 2021 om at flytte hele Danmarks asylsagsbehandling til
et tredjeland udenfor Europa det mest ekstreme skridt på området siden Danmark
underskrev FNs Flygtningekonvention i 1951.

Hjemrejsestyrelsen
Fra august 2020 overgik alt arbejde med afviste asylansøgere til en helt ny styrelse,
som oprettedes under Integrationsministeriet. Meldepligt, samtaler om medvirken,
forberedelse af rejsedokumenter, ambassadefremstillinger, motivationsfremmende
foranstaltninger (herunder frihedsberøvelse) o.l. er overgået til den nye styrelse.
Disse opgaver stod politiet tidligere for, men nu bliver politiet kun inddraget i de sager, hvor en afvist nægter at rejse, og der skal anvendes tvang eller magtanvendelse.
Politiet står også stadig for den allerførste registrering af nyankomne asylansøgere
i Sandholm.
“Der er brug for en mere fast hånd, når afviste asylansøgere skal sendes hjem. Vi
har betalt asylansøgernes advokater og tolke. Efter en grundig behandling har de
fået afslag – i sidste ende af et uafhængigt nævn. Så skal folk altså også hoppe
på flyet hjem. Der er ikke fri indvandring til Danmark. Det er derfor, at vi nu giver
Hjemrejsestyrelsen lidt flere muskler.”
- Mattias Tesfaye, udlændinge- og integrationsminister 2020
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Økonomien tyder på, at Tesfaye mener det alvorligt, når han taler om at “mandsopdække” de afviste og give dem en “fast hånd i ryggen”. De 250 medarbejdere skal
tage sig af de ca. 1.000 personer, som til enhver tid er i udrejseposition. Det er kun
4 sager per medarbejder. Til sammenligning havde en kommunal sagsbehandler
på børneområdet 33 sager i 2019. Andre steder i systemet mangler der i den grad
medarbejdere på trods af de historisk lave tal for asylansøgere: Udlændingenævnet
er oppe på 2 års ventetid og har fået en påtale fra Ombudsmanden. Det forekommer
derfor som en overdreven kapacitet i den nye styrelse.
Man kan konstatere, at politiet ikke havde stort held med at sende afviste hjem,
og forholdet mellem den afviste og sagsbehandleren hos politiet var ofte ekstremt
dårligt. Ofte lå sagerne stille i årevis, og blev så pludselig trukket frem af bunken.
Afviste blev indsat i Ellebæk i månedsvis og truet med deportation, men så løsladt
igen. Den enkelte politimands vurdering af, hvorvidt den afviste “medvirkede til sin
udrejse” var ofte meget uklar og personligt funderet.
Det er positivt, at Hjemrejsestyrelsen foreløbig har ansat sagsbehandlere med en
profil, som i højere grad vil kunne gå i dialog med de afviste, fx socialrådgivere og
kriminologer. Ifølge styrelsens direktør Claes Nilas skal de nye medarbejdere “skabe
relationer til de afviste og italesætte situationen på en ny måde”. De har dog foreløbig kun fået to korte kurser i Den Gode Samtale og Konflikthåndtering. Man kan
også frygte, at sagsbehandlerne i Hjemrejsestyrelsen ikke behandler sagerne om
udrejse grundigt nok, da de ikke har samme efterforskningsmæssige baggrund og
redskaber til rådighed som politiet, og at sagsbehandlingstiden derfor bliver endnu
længere.
Flygtninge- og Udlændingenævnets sekretariater samt Nationalt ID-center er samtidig blevet organisatorisk placeret i Hjemrejsestyrelsen. Dette forstærker problemet
med politisk påvirkning og den uheldige sammenblanding mellem instanserne indenfor asylsagsbehandling. 3 eksempler kan illustrere dette:
• Hjemrejsestyrelsen skal “informere” ansøgere, som har fået afslag i første instans
om deres chancer for at få asyl, og om at de bør opgive klagen til Flygtningenævnet og tage imod de 20.000 kr, som de vil få, hvis de rejser straks.
• Nationalt ID-center vurderer dokumenters ægthed, både i forbindelse med asyl
sager, familiesammenføringssager og i sager om tvangsmæssig udsendelse – derfor burde kontoret være helt uafhængigt, og ikke høre under Hjemrejsestyrelsen.
• Når en anerkendt flygtning klager over et afslag på familiesammenføring til Udlændingenævnet, modtager han/hun svar i sin e-Boks med afsenderen “Brev fra
Hjemrejsestyrelsen”. Det fremkalder en voldsom angst hos modtageren, hvilket
ingen tilsyneladende har tænkt over.
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Den nye Hjemrejsestyrelses hovedsæde er placeret i Udlændinge Center Nordsjællands* tidligere lokaler beliggende i Birkerød, og styrelsen har desuden kontorer i de
3 udrejsecentre og i Kastrup Lufthavn.
Som direktør for den nye styrelse har man valgt Claes Nilas, som har været en central embedsmand på udlændingeområdet i årtier, senest vicedirektør i Styrelsen for
International Rekruttering og Integration (SIRI). Nilas er i offentligheden kendt for
sin involvering i to skandalesager angående flygtninge og indvandrere: Tamilsagen
og Statsløsesagen. Under Tamilsagen var han ministersekretær for daværende justitsminister Erik Ninn-Hansen, der siden blev dømt ved Rigsretten for sin rolle i sagen. I Statsløsesagen var han departementschef i Integrationsministeriet, og havde
en central rolle i rådgivningen af minister Birthe Rønn Hornbech, der måtte tage
sin afsked som følge af sagen. Den kommission, der blev nedsat i sagen, udtalte i
august 2015 en kraftig kritik af Claes Nilas, som efterfølgende blev hjemsendt. Claes
Nilas underviser i øvrigt i udlændingeret ved det juridiske fakultet i København.
Foreløbig er det dog ikke meget positivt om Hjemrejsestyrelsen, man hører fra andre
aktører og de afviste selv. Samtalereferaterne ligner meget dem, som politiet lavede,
dog med en lidt venligere tone. Det er fortsat formelle myndighedssamtaler, med informationer og spørgsmål fra sagsbehandleren og tilbagemeldinger fra den afviste.
Det har taget en del tid at få stillingerne besat og at få sagerne overflyttet. Der er
stadig meget lange svartider på henvendelser til styrelsens sager.
DRC Dansk Flygtningehjælp har mistet deres bevilling til at rådgive afviste, men
har stadig ansvaret for frivillig repatriering (for dem, der har opholdstilladelse, men
ønsker at vende hjem). De millioner, som DRC tidligere fik til at udføre uvildig rådgivning til afviste, er nu overgået til Hjemrejsestyrelsen. Man kan dog ikke anvende
ordet “uvildig rådgivning” om det, som den nye styrelse udfører, eftersom ministeriet har et defineret mål om at få flere til at rejse ud.
Både Røde Kors, DRC og IOM siger, at de har ingen anelse om, hvordan det vil
gå med den nye styrelse, og hvordan de vil arbejde. Indtil videre er der meget få
oplysninger om, hvad de laver og hvor mange/hvem de sender ud. Ifølge Hjemrejse
styrelsens egne tal har de udsendt i alt 542 personer fra de overtog området i august
2020 til og med februar 2021. Det fremgår dog ikke, hvilke kategorier de fordeler
sig på (KK). IOM udtrykker bekymring for, om ansøgerne vil kunne skille Udlændingestyrelsen og Hjemrejsestyrelsen ad, når de hører under samme ministerium og
begge er til stede i centrene (B).

*) UCN var politiets udlændingeafdeling og hørte under Nordsjællands Politi.
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“Det bliver svært. Jeg kender de her familier fra Sjælsmark, jeg har arbejdet med
dem i tre år nu. Jeg har svært ved at se, hvad der skulle få dem til at rejse, det
har jeg virkelig.”
- Røde Kors-medarbejder, interview i AdMiGov, Kalir et al. 2021 (B)
“Når de prøvede at få mig til at skrive under på at samarbejde og rejse frivilligt,
følte jeg det som om de bad mig sige, at jeg ikke havde noget problem i mit
hjemland. Og det passer jo ikke. Så det gjorde ingen forskel med pengene og alt
det der.”
- Charles, afvist flygtning fra Uganda, selv rejst hjem efter 8 år
“Oprettelsen af udrejsecentre, meldepligt, kantinemad osv. ser jeg som ren chikane, og det har ingen effekt på at få folk til at rejse hjem. Jeg kender ingen asylansøgere, som har besluttet sig for at rejse hjem efter at de har været et stykke
tid i et udrejsecenter. Der er nogle, der er rejst til fx Tyskland eller Frankrig, men
ingen af dem jeg har haft kontakt med er rejst hjem. Dem, der beslutter at rejse
hjem, gør det kort efter afslaget i Nævnet.”
- Marianne Vølund, udlændingeretsadvokat

Hjemrejseloven
I december 2020 sendte Tesfaye et udkast til en ny Hjemrejselov i høring hos forskellige organisationer og foreninger, herunder til Refugees Welcome. Den trådte i
kraft 1. juni 2021.
Hjemrejseloven samler al den eksisterende lovgivning, som vedrører afviste, opholdsbetingelser, indrejseforbud osv. De 415 siders udkast til lovforslag med bemærkninger indeholdt meget lidt nyt, selvom ministeriet indledte det med en masse
store ord om nye og mere effektive værktøjer, klarere regler og gennemsigtighed,
“baseret på tillid, transparens og forudsigelighed”. Forslaget manglede dog enhver
forståelse for de afvistes situation og årsagerne til at de ikke vil rejse, samt en total
mangel på erkendelse af, at den selvsamme politik allerede har lidt nederlag gennem årtier og har medført en lang række negative konsekvenser.
Det er umuligt at skabe tillid i en 'mistillidskultur'. Grundlæggende hviler asylsystemet på en antagelse om, at de 'er her for at misbruge systemet' og den stigende
styring via overvågning og straf virker kontraproduktivt på tillid. Forskning viser, at
en sådan mistillid til asylansøgere føder mistillid fra asylansøgeren selv, og skaber et
meget negativt klima for beslutningstagning.
En enkelt forbedring i loven er en tydeligere definition af, hvad det vil sige “at medvirke” og en delvis ændring af hvem, der har bevisbyrden. Til gengæld skal kontrakten om medvirken nu indgås straks efter afslag, og hvis man ikke skriver under,
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udløser det automatisk et indrejseforbud allerede inden de 7 dages udrejsefrist. Det
er helt urimeligt, og vil betyde at mange føler sig presset til at medvirke, men senere
ændrer mening. Det er fornuftigt nok at gøre en indsats kort efter et endeligt afslag,
men der er brug for uvildig rådgivning og betænkningstid før man træffer så vigtig
en beslutning.
Desværre opretholdes mulighederne for at frihedsberøve som en motivationsfremmende foranstaltning. “Medvirker en udlænding ikke til sin udrejse, skal udlændingen så vidt muligt frihedsberøves med henblik på at sikre, at udlændingen medvirker til sin udrejse, til tilvejebringelse af dokumenter og til udrejse i øvrigt, hvis mindre
indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige”. Der er dog talrige eksempler på,
at afviste indsættes i Ellebæk selvom de har overholdt deres opholds- og meldepligt,
og netop denne form for unødig fængsling advarede Europarådets Torturkomité
kraftigt imod i deres nylige rapport om Danmark (H).
Et afslag fra Udlændingestyrelsen vil ikke længere automatisk blive påklaget til Flygtningenævnet. Nu kommer der en “tænkepause” på 14 dage, hvorunder Hjemrejse
styrelsen vil informere én om, hvor stor chancen er for at få asyl i Flygtningenævnet
(i 2019 var den gennemsnitligt 16% og for visse nationaliteter nær 0) og at man
modtager 20.000 kr, hvis man opgiver og rejser hjem straks. Man frasiger sig dermed adgangen til en gratis advokat, som jo kunne have vundet sagen, selvom chancen måske var lille. Ifølge flere af høringssvarene, inkl. Institut for Menneskerettigheder, er dette en klar forringelse af retssikkerheden.

KRIMINALISERING
Amerikanske jurister og forskere bruger et begreb, som passer forstemmende godt
på det danske asylsystem: “crimmigration”. Det betyder, at en regering opløser
grænserne mellem immigration, deportation og strafferet. Det sker hele vejen gennem asylproceduren:
1) Hvis man hjælper en person ulovligt ind i landet eller gennem landet, kan man
blive straffet med op til 2 års fængsel. Det betragtes som menneskesmugling,
uanset om du gør det af humanitære grunde, om det er din egen søster, eller om
du gør det for penge.
2) For at komme ind i Danmark er man som oftest nødt til at anvende smuglere og
falske papirer.
3) Hvis man ikke straks ved ankomsten på grænsen siger “jeg søger om asyl, og
mit pas er falsk”, risikerer man at starte sit ophold i Danmark med en dom på 40
dages fængsel for dokumentfalsk.
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4) Undervejs i asylfasen har man ikke lov til at arbejde (først efter 6 mdr. og under
vilkår som meget få kan leve op til), og får næsten ingen ydelser udbetalt. Dette
tvinger mange til at skaffe penge gennem sort arbejde, tyverier og salg af hash.
Desuden er mange nødsaget til at rejse uden billet for at komme væk fra centret,
så nogle ender med en stor gæld i ubetalte bøder.
5) Efter afslag bliver man for alvor behandlet som en kriminel, og nogle presses over
i reel kriminalitet. Man flyttes til et udrejsecenter, og to af dem drives af Kriminalforsorgen under dårligere forhold end rigtige fængsler. Man kan uden varsel
blive frihedsberøvet i Ellebæk, som er langt værre end et almindeligt fængsel, og
holdes indespærret op til 18 mdr. uden at have gjort noget ulovligt. Man mister
helt retten til arbejde og ydelser, og dermed bliver problematikken under pkt. 4
endnu mere udtalt. Hvis man ikke overholder den meget strikse pligt til at opholde sig i centret, kan man få en fængselsdom – og selv, hvis man efterfølgende
får asyl eller ophold af andre grunde, kan en udvisningsdom have konsekvenser.
Nogle af beboerne i Kærshovedgård prøver endda med vilje at komme i et rigtigt
fængsel, fordi der er bedre forhold og man kan optjene lidt penge.
6) Som en følge af at betingelser og vilkår i centrene er blevet så umenneskelige,
forsvinder mange ud af systemet og går under jorden. Uden papirer er hele ens
liv mere eller mindre kriminelt. Man er tvunget til at bo ulovligt, arbejde sort,
bruge andres sygesikringskort og rejsekort osv. Man udsætter endda andre mennesker for at få en straffesag på halsen, hvis man bor hos dem eller kører med
i deres bil.
Mennesker, som engang var lovlydige borgere, og blot gjorde brug af deres universelle menneskeret til at søge om beskyttelse i Danmark, tvinges således skridt for
skridt hen imod en illegal og kriminel tilværelse. De fleste prøver at holde stand, og
føler sig voldsomt ydmyget ved at blive behandlet som en kriminel. Børn ser fx deres
fædre blive slæbt væk og indsat i Ellebæk. Andre opgiver, og tilpasser sig bare det
nye liv, så godt som de kan. Hashhandel er udbredt i udrejsecentrene, da hashen
både dulmer sælgernes egne tyndslidte nerver, og samtidig skaffer dem de penge,
som alle har brug for.
“I den danske kontekst har en betydelig empirisk forskning påvist, at negative
levevilkår nedbryder afviste personer psykisk og fysisk, fastholder dem I fattigdom
og drastisk øger risikoen for at de kriminaliseres (og dermed havner i en endnu
værre juridisk situation). Samtidig øger det ikke afviste personers tendens til at
‘rejse hjem’ – noget, som endda bekræftes gennem interview med dansk politi og
Kriminalforsorgen.”
- Annika Lindberg, forsker, Københavns Universitet

105

“Alt det her pres, det hjælper ikke på nogen som helst måde. Hvis jeg ved, at der
sker noget med min datter, når jeg rejser til hjemlandet, så vil jeg aldrig rejse. Jeg
vil hellere sidde i Sjælsmark i 10 år end jeg vil til Irak under den her regering,
fordi i det mindste har jeg et sikkert sted for min datter. Selvfølgelig er det hårdt,
selvfølgelig bliver folk syge, men alt er bedre.”
- Ibrahim, flygtning fra Palæstina, fik ophold efter 12 år
“Straf for overtrædelse af meldepligt ser jeg som chikane og et meget stort spild
af ressourcer. Bøder har personer i udrejsecenter alligevel ikke mulighed for at
betale, og selv fængselsstraf har ingen effekt, da forholdene på flere måder er
bedre i et fængsel end i et udrejsecenter. Herudover er det ressourcespild at køre
en retssag med dommer, anklager og advokat – rent tidsspilde for alle parter. Helt
tåbeligt bliver det, når man hiver folk i retten for overtrædelse af meldepligt efter
de har fået genoptaget deres asylsag og har fået asyl.”
- Marianne Vølund, udlændingeretsadvokat

MENTAL OG FYSISK NEDBRYDNING STARTER ALLEREDE I ASYLFASEN
Et asylcenter er nærmest definitionen på dårligt helbred. En lang række faktorer bidrager til dette, også inden en asylansøger eventuelt får afslag. Forskere ved Malmø
Universitet har sammenfattet de elementer, som er nødvendige for at opnå psykosocialt velbefindende:
1) bevægelsesfrihed, selvstændighed og kontrol;
2) sociale relationer og netværk;
3) sikkerhed.
For en asylansøger i det danske system er ingen af disse elementer til stede.
Nogle af forholdene udgør en uundgåelig præmis, som man kun kan forsøge at
rette op på. Men de fleste er desværre resultatet af en bevidst politik, og de kunne
forbedres relativt nemt. Mere om det i sidste kapitel under anbefalinger.
Forhold, som kun delvis kan rettes op på:
• Oplevelser i hjemlandet og på vejen til Danmark har ofte været traumatiserende.
• Flugten har som regel ført til adskillelse fra mennesker, der står én nær.
• Usikkerhed om fremtiden fremkalder angst og uro.
• Man har mistet magten over sit eget liv.
• Kommunikation er ofte et problem, både med naboer og medarbejdere.
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Forhold, som er en følge af politiske valg, og kunne forbedres:
• Ventetid på sagens afgørelse udløser stress og bekymring.
• Centrene ligger oftest isoleret og langt fra det øvrige samfund.
• Man bor på begrænset plads uden privatliv.
• Adgang til meningsfulde aktiviteter er stærkt begrænsede.
• Man kan ikke vælge og tilberede sin egen mad, eller vælge hvornår man spiser.
• Et stort antal mennesker samlet på samme sted med store problemer.
• Mange ufrivillige flytninger mellem centrene betyder tab af netværk og kontakter.
• Som asylsansøger fastholdes man i fattigdom.
• Asylansøgere har kun begrænset adgang til sundhedssystemet.
Det er især det mentale helbred, som forværres i asylcentrene. Problemer som
hovedpine, mavepine, søvnproblemer, selvskade og spiseforstyrrelser er utroligt
udbredte. Mange får stillet psykiatriske diagnoser under opholdet i asylsystemet.
Men også fysiske sygdomme fremkaldes og forværres, både pga. stress, traumer og
den inaktive hverdag. Især diabetes og forhøjet blodtryk ser ud til at stige i takt med
opholdstiden. Asylansøgere har meget begrænset adgang til tandlæge, og har ofte
problemer med tænderne, allerede når de ankommer.
Institut for Menneskerettigheder udgav tilbage i 2009 en omfattende udredning om
effekten af de motivationsfremmende foranstaltninger. Instituttet konkluderede, at
der var tale om indgreb i retten til privatliv, familieliv og uddannelse, og at de ledte til
store psykiske belastninger for mange. Især begrænsningen af frihed førte til mental
nedbrydning, selvmordsforsøg og dårlig livskvalitet hos børn (D).
“Jeg sover virkelig dårligt hver nat. Jeg har mange tanker om min fremtid og mit
liv, og jeg deler værelse med en gammel mand, som er syg, og hele tiden snakker, vender sig, står op, hoster… Når han spørger om morgenen, om jeg har sovet
godt, siger jeg bare ja, fordi jeg har ondt af ham."
- Laurent, har boet i Kærshovedgård i 2 år
“I Trampolinhuset har vi altid argumenteret for, at det danske asylsystem faktisk
producerer klienter til det danske socialvæsen i stedet for selvstændige mennesker, der kan klare sig selv. Efter årelang ventetid, hvor de bliver institutionaliseret, kriminaliseret, isoleret og behandlet som børn, er det helt uoverskueligt at stå
på egne ben, uanset om man får asyl og bliver sendt ud i en kommune, eller om
man får afslag og skal rejse tilbage eller lægge en ny plan for sit liv. De socialdemokratiske, skandinaviske lande burde om nogen være i stand til at opbygge et
bedre system.”
- Morten Goll, medstifter og direktør i Trampolinhuset gennem 10 år
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Flere studier har været gennemført i Danmark, bl.a. et i 2007 (QQ) og et i 2019
(AA), med data fra henholdsvis 4.516 og 46.085 asylansøgere/flygtninge. De viste
begge, at opholdstiden i asylsystemet har en tydelig, negativ effekt på det mentale
helbred. Samme resultater kan ses i en række mindre danske studier samt udenlandske studier. Det førstnævnte studie undersøgte personer i asylsystemet og påviste, at henvisninger til speciallæge for alle psykiske lidelser steg proportionelt med
ventetiden, og at de lange opholdstider var særligt belastende for torturoverlevere.
Det seneste og største studie er gennemført for Rockwoolfonden i 2019 (AA), og
analyserer tallene for samtlige flygtninge i Danmark 1995-2016. Det sammenholder
ventetiden på at få asyl (op til 71 mdr.) med forekomsten af mentale diagnoser efter
følgende – dvs. efter at personen har fået opholdstilladelse. Konklusionen var, at en
ventetid på over 1 år øger risikoen for en psykiatrisk diagnose senerehen. Studiet
viste, at psykotiske diagnoser steg mest i løbet af de første par år og derefter aftog,
mens stigningen for nervøse lidelser som PTSD var flere år om at falde.
Den gruppe, som denne rapport handler om, indgår således kun i begrænset omfang i undersøgelsen. Men forfatterne skriver: “Forholdene under asylproceduren
kan være afgørende, fx overfyldte centre, risiko for verbale og fysiske overgreb fra
andre asylansøgere eller at overvære andre udøve selvskadende adfærd. Desuden
ekstrem kedsomhed, isolation og bekymring for fremtiden. Lange perioder under
sådanne levevilkår er skadelige for de fleste mennesker, men særligt for en sårbar
gruppe som asylansøgere.”
Børns mentale helbred har været undersøgt mange gange på forskellige måder.
Edith Montgomery undersøgte flygtningebørn, som kom hertil fra Mellemøsten i
1990'erne og påviste, at ventetid og ophold i asylcentrene kunne have en større
negativ effekt på børnene end de traumatiske oplevelser, som en stor del af dem
havde med sig ved ankomsten. Røde Kors har gennemført flere studier, fx et af 246
børn i 2008 (BB) og en psykolograpport om børnene i Sjælsmark udgivet i 2019
(K). Den seneste viste med al tydlighed, at flytningen fra opholdscentre og private
boliger til Sjælsmark havde forværret børnenes tilstand tydeligt. Se mere om børn i
kapitel 3 på side 42.
“Børn, der lever i ventetid på danske asylcentre, lever hverken i nutiden, som de
er ganske uengagerede i, eller i fremtiden, som de ikke kan se for sig. Børnene
er indespærret i en smertefuld, ‘tom’ tid, præget af stille tåger af ligegyldighed.
Et liv uden ejerskab over deres fremtid skaber både magtesløshed og identitetsløshed hos børnene. Når børnene fratages muligheden for at kunne se sig selv i
fremtiden, vækkes både angst og meningsløshed. Frataget denne omsorg for eget
liv ser de lige ind i døden.”
- Kathrine Vitus, forsker, medforfatter til bogen “Asylbørn i Danmark.
En barndom i Ingenmandsland” (J).
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REZA, IRAN
Reza flygtede med sin kone og sine døtre fra Iran i 1988, efter at have været fæng
slet og tortureret for sin modstand mod Khomeini-regimet. I Grækenland fik han asyl
af UNHCR og blev tilbudt genbosættelse som kvoteflygtning i Danmark i 1990, og i
1997 fik han permanent ophold. Han arbejdede som selvstændig revisor.
I 2004 spurgte han politiet, om han måtte rejse tilbage til Iran sammen med sin
aldrende mor, som var blevet syg og ville hjem til Iran efter 17 års lovligt ophold i
Danmark. Det så politiet ingen problemer i, og de rejste i 2006. På det tidspunkt var
Reza blevet skilt fra sin kone. Moren døde i 2009, hvorefter Reza rejste tilbage til
Danmark, hvor hans døtre og ekskone stadig bode
Udlændingestyrelsen besluttede imidlertid, at hans opholdstilladelse var bortfaldet,
da han havde været for længe ude af Danmark, og Reza måtte flytte på asylcenter.
Afgørelsen blev stadfæstet i 2012. Reza var efterhånden en gammel mand på 70 år,
og han var alvorligt syg, med KOL og stærkt nedsat lungekapacitet og bivirkninger
efter mange års misbrug af opium, som var det eneste, der kunne dulme hans
smerter efter torturen i hans yngre dage (i øvrigt dokumenteret af Amnestys lægegruppe). Han blev ikke desto mindre indsat i Ellebæk fængslet i 2014, og derefter
flyttet til Kærshovedgård, hvor han boede i flere år i Røde Kors' omsorgsafdeling.
Hans datter og Refugees Welcome søgte flere gange forgæves om humanitært ophold, og ophold efter ganske særlige grunde. Hverken Udlændingestyrelsen eller
Ministeriet mente, at hans 26 år i Danmark og hans herboende familie eller hans
dårlige helbred kunne begrunde en opholdstilladelse. I 2017 bad Refugees Welcome om at få hans humanitære sag genåbnet med henvisning til en dom ved
Den Europæiske Menneskeretsdomstol (Paposhvili-dommen), og til sidst fik Reza
ophold i 2019. I afgørelen nævnes dog intet om dommen, kun at hans tilstand er
blevet yderligere forværret siden forrige afslag.
Selvom det i visse tilfælde kan være rimeligt nok at fratage en flygtning hans asyl
status, hvis han rejser tilbage til sit hjemland, handlede han i god tro, og sagens
omstændigheder burde have ført til en fornyet opholdstilladelse. Rezas meget lange,
lovlige ophold i Danmark, det faktum at hele hans familie bor her og er danske statsborgere, samt at han er en gammel og syg mand med et misbrug forårsaget af tortur
tæller alt sammen imod at sende ham tilbage til Iran. Årene i udrejsecenter var også
en voldsom belastning for hans voksne datter, som måtte sørge for mad og pleje til
ham og tage toget fra København til Kærshovedgård hver anden uge.
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“Det dér pres, det gør folk syge, og det bliver endnu værre og dyrere for Danmark
også. Jeg mødte for nylig en pige fra Iran, som blev sendt til Sjælsmark. Jeg kunne ikke genkende hende, men jeg kendte navnet. Hun var totalt smadret efter 3
år i Sjælsmark. Hendes sag blev genåbnet som humanitærsag, og nu har hun fået
opholdstilladelse, men nu får Danmark ikke noget ud af hende, fordi hun er så
syg. Det er jo endnu værre, og endnu dummere. Hvis man får humanitært ophold
så må man ikke blive rask, for så mister man sit ophold.”
- Ibrahim, flygtning og Røde Kors-medarbejder
“Frihedsberøvede rammes i stor udstrækning af helbredsproblemer såsom uro,
stress, apati, depression og søvnbesvær. Disse psykiske og fysiske skadevirkninger
kan direkte henføres til det faktum at de er frihedsberøvede og/eller at frihedsberøvelsen forværrer traumer og begrænser adgangen til sundhedsomsorg. Skade
virkningerne skal desuden ses i lyset af at frihedsberøvelse har vist sig at være
et ineffektivt værktøj til at kontrollere migration. De menneskelige og samfundsmæssige omkostninger, som frihedsberøvelse udgør, er altså betydelige.”
- fra The Impact of Detention on the Health of Asylum Seekers, 2018 (CC)

ØKONOMISKE UDGIFTER
Indkvartering og sagsbehandling er dyrt, og pengene kunne bruges mere fornuftigt.
Mange af udgifterne er politisk motiverede og ikke nødvendige. I næste kapitel nævnes mange forslag til forbedringer, som vil medføre besparelser. Hele asylpolitikken
er imidlertid designet på at skræmme ansøgere væk fra at vælge Danmark, og man
er parat til at bruge mange penge på det formål. Fra et etisk og humanistisk synspunkt må man pege på, at de penge, man vælger at bruge på at gøre forholdene
så lidt attraktive som muligt, faktisk var bedre anvendt på at hjælpe flere flygtninge.
Udgifterne til asylansøgere tages fra udviklingsbistanden på Finansloven, og indregnes i, hvor meget “ikke-vestlige” indvandrere koster samfundet.
På længere sigt vil det være en samfundsmæssig besparelse at løse problemet med
at have afviste boende i udrejsecentre og under jorden. Og det sker ikke ved at
bruge endnu flere penge på at gøre deres liv til et helvede. Selvom en del flygtninge
med opholdstilladelse modtager ydelser de første år, og nogle ender på førtidspension pga. traumer og sygdomme, vil langt de fleste dog blive selvforsørgende, betale
skat og indgå i samfundet som almindelige borgere – indtil de en dag risikerer at få
inddraget deres ophold, og hele indsatsen dermed er spildt.
• Årlig udgift til en person i opholdscenter: 130.000 kr
• Årlig udgift til en person i udrejsecenter: 300.000 kr
• Årlig udgift til en enlig med opholdstilladelse på hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse: 72.000 kr før skat (DD + borger.dk).
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“Hvis vi havde fået ophold efter 1 år i stedet for efter 12 år – altså, tænk på, hvor
meget skat vi havde betalt i alle de år, hvordan vi havde bidraget til samfundet.
Min kone og jeg har høje uddannelser, som nu er spildt. Min datter, hun begynder
snart at læse medicin. Okay, de her familier kan ikke blive sendt hjem – så giv
dem dog ophold.”
- Ibrahim, flygtning fra Palæstina, fik ophold efter 12 år som afvist

Ventetider på sagsbehandling
Langt de fleste asylsager kan afgøres indenfor et halvt år, hvis der er personale til
det. Rockwool Fonden har for nylig fundet frem til, at ventetiden i asylsager er omvendt proportional med antallet af ansøgninger: jo færre, der ankommer, jo længere
sagsbehandlingstid. I øjeblikket har vi det laveste antal ansøgere i 30 år, men dem,
der får asyl, har i gennemsnit ventet i 19 mdr. Det er således mest et spørgsmål om
prioritering og antal medarbejdere. Seneste tilgængelige tal i foråret 2021 for sagsbehandlingstid: Udlændingestyrelsen (1. instans) 120 dage, og Flygtningenævnets
(2. instans) ca. 8 mdr.
Inddragelsessager prioriteres højere end nye sager, dvs. at en hel del sager om
velfungerende og selvforsørgende personer ude i kommunerne lægger beslag på
sagsbehandlere og klagesager.
Som jeg anbefaler i min rapport “Velbegrundet Frygt – troværdighed og risiko i
asylsager” (N), kan man med fordel forkorte og strukturere interviews, og bedre
information og rådgivning inden første interview vil føre til færre fejl og klager. De
adskilte og efterfølgende procedurer for uledsagede mindreårige, udsendelseshindringer og humanitært ophold kunne med fordel indgå i selve asylsagsbehandlingen
og dermed forkorte ventetiden.
Klagesager i Udlændingenævnet vedr. familiesammenføring venter i øjeblikket op til
2 år, hvilket Ombudsmanden har påtalt. Mange af dem kunne helt være undgået,
hvis Udlændingestyrelsen lavede færre fejl – når nævnet først når frem til dem efter
2 års ventetid, sender de mange sager retur til styrelsen.

Indkvartering
Jo længere ventetid på sagsbehandling, jo længere tids indkvartering. Hele centersystemet er dyrt, idet det kræver en masse personale og administration. Antallet af
beboere kan skifte voldsomt fra år til år, og det kan ændre sig næsten uden varsel,
hvilket betyder at man hele tiden må åbne og lukke centre, og i perioder have tomme eller halvtomme centre stående på stand-by – alt sammen meget dyrt. En stor
del af det problem kunne løses ved at give asylansøgere lov til at bo midlertidigt hos
venner og familie, og udbetale diæter, som de selv kunne administrere. Det har man
gjort i Sverige i stor udstrækning. Desuden kunne man med fordel oprette mindre
bosteder uden døgnpersonale, tilknyttet centrale servicedagcentre.
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Centersystemet er også dyrt, fordi man insisterer på ikke at give beboerne adgang til
alle de tilbud, der i forvejen findes lokalt: læge, skole, børnehave. Hvert center skal
derfor have sin egen sundhedsklinik og børnehave, og skolebørn skal fragtes med
private busser i timevis til den særlige asylskole.
Udrejsecentrene er en langt dyrere løsning end de almindelige opholdscentre, hvor
de afviste også boede tidligere. Prisen pr. person er mere end dobbelt så høj, på
trods af at de fleste beboerne har 0 kr. at råde over.
Transport for alle beboere bliver et stort problem, når man kun bruger bygninger,
der kan huse flere hundrede beboere, og de helst ikke skal være i bymæssig bebyggelse. Operatørerne har derfor udgifter til særlige biler og busser, og mange beboere
kører uden billet og modtager bøder, som de ikke kan betale. Et gratis rejsekort til
asylansøgere, fx med begrænsning i myldretiden, ville løse problemet.
Det mest ekstreme eksempel på spild af skattekroner er de teltlejre, som tidligere
integrationsminister Inger Støjberg åbnede med et stort smil på en snevejrsdag i
2015. De blev sat op på et tidspunkt, hvor Tyskland havde været tvunget til at bruge
telte pga. de mange nyankomne, men der var slet intet behov for telte i Danmark
– Røde Kors sagde til pressen, at de godt kunne finde flere huse. Det handlede
udelukkende om at der ikke måtte være bedre forhold end i andre lande. Flere af
de 4 teltlejre blev aldrig taget i brug, før de blev nedlagt igen. Den sidste af dem blev
opretholdt som “nødberedskab” helt frem til september 2019, på trods af at mere
end 70 asylcentre er blevet lukket ned siden 2016. Teltlejrene endte med at have
kostet næsten 60 millioner, ikke mindst i form af opvarmning, hvilket også udgør et
uforsvarligt miljøsvineri.
I en periode (fra 2010 til 2013) fik familier fra særlige lande, som havde fået afslag
mere end et år tidligere, tilbud om at flytte i egen bolig i tilknytning til et asylcenter.
Det var typisk mindre rækkehuse, der blev brugt. Samlet set kunne den model nedbringe udgifterne i form af mindre sygdom og større grad af selvstyring, men uden
opholdstilladelse krævede det stadig udgifter til kontaktperson og administration af
husleje osv.
“Jeg hader asylcentrene. Jeg kan ikke engang holde ud at komme tilbage for at
hjælpe som tolk, hvis folk beder mig om det. Man bliver behandlet som en blanding mellem en kriminel og et dyr. Jeg blev helt deprimeret af at være der, lå bare
og kiggede ind i væggen. Inden jeg kom til Danmark, var jeg et år i Frankrig, fordi
jeg ville til England. Der var ikke noget center, man måtte sove på en bænk nogle
gange, men jeg havde det bedre – jeg var sammen med venner, vi brugte dagene
på at overleve, og der var søde mennesker, der hjalp os. Det var hårdt, men vi
bestemte selv."
- Ahmed, flygtning fra Sudan, i dag uddannet VVS'er
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Mad og ydelser
I perioder har man udbetalt ydelser, som var tilstrækkelige til at købe mad og andre
basale fornødenheder for, og adgang til køkkener i centrene. At indføre kantinedrift,
og for nylig en madkasseordning version 2.0, er langt dyrere. Det er endnu et led i
politikken om at skræmme folk væk fra at vælge Danmark.
Udrejsecentre har kantine og ingen køkkener, men Avnstrup har fået indrettet nye
fælles køkkener og har et pilotprojekt kørende, hvor hver familie kan bestille madvarer fra et særligt online katalog hver uge, som så bliver bragt til centret. Det er en
klart dyrere ordning end hvis hver familie fik udbetalt et beløb og selv kunne handle
for det – hvilket de ville foretrække.
De fleste familier og enlige i udrejsecentrene får 0 kr udbetalt. Dem, der medvirker
til udrejse, får ganske små beløb i lommepenge, det samme gælder dem på Tålt
Ophold i Kærshovedgård, som får ca. 400 kr hver 14. dag.

Frihedsberøvelse og kontrol
Overvågning, kontrol, registrering, deportationer osv. udgør en stor del af budgettet for asylsystemet. De præcise tal er ikke opgjort i operatørkontrakter osv., men
forskellen på en plads i et opholdscenter (130.000 kr) og et udrejsecenter (300.000
kr) taler for sig selv. Dertil kommer så udgifterne til at drive Ellebæk-fængslet, som
er en stor og helt unødvendig udgift. Fængslet er netop blevet udbygget, så der
nu er 192 pladser og 58 ansatte. Endelig kommer der udgifter til retssagerne om
meldepligt og opholdspligt. Alle disse udgifter er unødvendige, og fører igen til højere udgifter på sundhedsområdet. Pengene kunne med fordel anvendes til positive
formål i stedet.

FLERE UNDER JORDEN
Den største effekt af den nuværende politik er et voksende antal mennesker, der lever udenfor systemet på forskellige måder. Paradoksalt nok leder det politiske ønske
om at have mest muligt kontrol med udlændingene direkte til det modsatte: at flere
undviger enhver form for registrering og melder sig helt ud af samfundet. Fordelene
ved at være i systemet (tag over hovedet, mad og adgang til lægehjælp) er ikke store
nok til at opveje de negative ting (opholdspligt, meldepligt, tab af frihed, privatliv og
ikke mindst autonomi).
Kort efter åbningen af Kærshovedgård i marts 2016 stod det klart, at udrejsecentre
ikke øgede antallet af udrejser til hjemlandene, men udelukkende øgede antallet af
“forsvundne”. I løbet af Kærshovedgårds første 3 år (2016-2019) er 74 personer ud
af 653 udrejst eller udsendt, 78 har fået opholdstilladelse, og 419 er registreret som
udeblevne (L). Udrejsecentre må ud fra disse tal betragtes som en fiasko.
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Antallet af forsvundne overstiger langt både tallene for dem, der sidder i udrejsecentre og dem, der bliver sendt hjem eller selv rejser hjem. Se flere tal på side 63.
Da udrejsecentrene blev etablereret, var målet at folk skulle opholde sig der i nogle
måneder mens deres sag blev klar til effektuering – men som mange af os advarede
om dengang, skete det modsatte. De fleste gik under jorden eller endte med at blive
siddende med fastlåste sager i årevis.
Dem, der forsvinder, rejser oftest til andre lande i Europa. Der prøver de enten at
søge asyl igen, hvilket som regel fører til en Dublin-sag og returnering til Danmark.
Nogle få opnår dog asyl. Andre har familiemedlemmer eller venner i udlandet, som
de bor hos, og forsøger langsomt at lovliggøre sig via familiesammenføring eller
arbejdstilladelse. Dem, der bliver i Danmark, har som regel familie eller et andet
stærkt netværk, og klarer sig ved sort arbejde eller bliver bare understøttet af andre.
Det er en umulig opgave at lede målrettet efter dem, så derfor kan man leve sådan i
mange år, og folk bliver som regel kun fanget ved et tilfælde i en anden forbindelse.
At have mange “illegale” eller udokumenterede er et problem både på det individuelle og det samfundsmæssige plan. Covid-19 pandemien har været et godt
eksempel på det – tusindvis af udokumenterede i Europa har ikke haft adgang
til testcentre eller karantæne. Svangreomsorg og adgang til fødselshjælp til udokumenterede kvinder udgør en stor risiko for deres ufødte og nyfødte børn. Frivillige
klinikker møder eksempler på ubehandlet tuberkulose og hepatitis. Men det er også
et problem på arbejdsmarkedet, hvor fx byggebranchen og restauranterne er fyldt
med mennesker, der arbejder til en absurd lav løn og uden nogen former for sikkerhed eller rettigheder.
“Truslen om deportation får mange til at gå under jorden. Jeg har studeret en
del omkring udokumenterede i Europa, og de lever et forfærdeligt liv. Deres forventede levetid er den halve af andres. Man skal prøve at overtale folk til at rejse
frivilligt og hjælpe dem med det, men jeg er totalt imod tvangsdeportationer.”
- Fareed, afghansk flygtning og forsker

INDDRAGET OPHOLD FØRER TIL FLERE AFVISTE
Én ting er dem, der får afslag på asyl, og måske aldrig rigtigt har haft noget asyl
motiv, selvom de godt kan have andre problemer i hjemlandet. Det er ikke noget
nyt fænomen, men man har alligevel aldrig fundet en løsning på, hvad der skal ske
med dem. Derimod har politikerne selv tilføjet en ny gruppe de senere år, og udvidet
en anden gruppe.
Den første gruppe er dem, der har fået asyl, men mister opholdstilladelsen igen – en
konsekvens af de nye, meget kortvarige og midlertidige opholdstilladelser, som blev
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indført i 2015 (den nye §7,3-status) og siden strammet i 2019 (paradigmeskiftet).
Flere hundrede somaliere har allerede mistet deres opholdstilladelser siden 2018,
og de første sager om inddragelse til syrere fra Damaskus er stadfæstet for nylig. I
løbet af 2021 forventer Udlændingestyrelsen at inddrage hundredevis af nye sager
for syrere – dermed kan antallet af inddragelsessager for første gang i historien
overstige antallet af nye sager i Flygtningenævnet, eftersom der ankommer meget få
nye ansøgere nu. Der er ikke udsigt til nogen hjemsendelsesaftale med Syrien, så
resultatet vil endnu engang blive flere i udrejsecentrene og flere, der går under jorden og rejser til andre lande i Europa. UNHCR mener, at Danmark tolker asylretten
forkert, når man inddrager og nægter forlængelse i disse sager. Udgangspunktet
for alle former for asyl er, at det kun kan inddrages, hvis der er “varige og stabile
forbedringer” i hjemlandet (Z).
Samtidig har man strammet kriterierne for, hvornår man har opnået en stærk tilknytning til Danmark. Stramninger af kriterierne for tilknytning i 2019 (udlændingelovens § 19 b) hviler imidlertid på Den Europæiske Menneskeretsdomstols praksis
for udvisning af kriminelle – ikke på lovlydige flygtninge, der mister deres opholds
tilladelse.
Kravene til at opnå og ventetiden på at ansøge om permanent ophold og statsborgerskab betyder, at langt de fleste flygtninge ikke kan leve op til dem (kun 331 flygtninge opnåede permanent ophold i 2020). Derfor risikerer mange flygtninge i dag at
miste deres opholdstilladelse, hvilket skete meget sjældent før 2017.
Den anden gruppe er dem, der har asyl, men får en udvisningsdom pga. kriminalitet. Under Lars Løkkes regering besluttede man at “gå til grænsen” af konventionerne, og udvise flest muligt. Og det vil afspejle sig i et stigende antal på Tålt Ophold.
Den sidste gruppe er ikke ny, men også et “selvpåført” problem. Det er dem, der
mister deres opholdstilladelse, fordi de har været for længe ude af Danmark. Se
casen om Reza side 109.
Alle de tre nævnte grunde er unødvendige og påfører samfundet selvforskyldte problemer og udgifter. Det allerværste er, at mange af disse inddragelser af opholdstilladelse besluttes uden hensyn til, om det overhovedet er muligt at udsende den
pågældende. Det fører logisk nok til endnu flere sager, hvor folk går til grunde på
statens regning i et udrejsecenter når de i stedet kunne leve at almindeligt liv mellem os andre.
• At revurdere og inddrage flygtninges opholdstilladelse og asylgrundlag hvert andet år er en helt ny praksis i Danmark, og en del af “paradigmeskiftet” fra 2019.
FNs Flygtningehøjkommissariat har direkte henstillet til Danmark, at den praksis
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ikke er i overensstemmelse med Flygtningekonventionen, og at alle flygtninge bør
have let adgang til permanent ophold efter 5 år, hvilket også sker med en EUopholdstilladelse (Z).
• At give en ung mand en udvisningsdom oveni den almindelige straf har ingen
forebyggende effekt. De fleste aner ikke, hvad der giver udvisning, og hvad der
ikke gør. Forebyggende undervisning i kommunerne ville have langt større effekt.
Der er ingen grund til at en flygtning eller indvandrer skal have en anden slags
straf end en dansker.
• At opholde sig udenfor Danmark i en længere periode burde heller ikke have
den konsekvens, at man mister sin opholdstilladelse – det skader ingen, og som
dansker må man opholde sig udenlands lige så længe, man har lyst.
Både samfundsmæssigt, menneskeligt og økonomisk er det helt ulogisk, at man
investerer masser af penge i kommunale integrationsprogrammer til nyankomne
og gør en stor indsats for at få flygtninge til at lære dansk og få et job eller tage en
uddannelse – og så smider man det hele på gulvet igen ved at inddrage opholdstilladelsen og tvinge dem til at rejse hjem eller bo i et udrejsecenter. Den konstante
angst for at miste deres opholdstilladelse, som herboende flygtninge i dag lever
med, er ødelæggende for deres mentale helbred og for en vellykket integration.
“Efter 6 års opholstilladelse fik jeg pludselig brev om at jeg skulle til interview
igen hos Udlændingestyrelsen – de havde fået nye oplysninger i min asylsag, og
overvejede at inddrage den. Jeg gik fuldstændig i chok, jeg kunne ikke sove eller
spise. Der gik flere måneder inden interviewet, og bagefter også lang tid før jeg fik
besked om at det alligevel var okay. Det var en forfærdelig periode, hvor jeg hvert
sekund tænkte på, hvad jeg skulle gøre – jeg kunne ikke tage tilbage til Iran. Jeg
måtte udskyde en eksamen, jeg kunne ingenting.”
- Aida, flygtning fra Iran
“Min kones forældre og små søskende kom til Danmark og fik asyl, men hun og
hendes storebror var over 18, så de fik afslag på familiesammenføring. Så i næsten 6 år boede hun i Pakistan uden sin familie. Hun fik masser af problemer i
de år og hun har stadig mareridt om det, selvom det blev bedre, da hun kom til
Danmark. Når politikerne snakker om at ændre reglerne eller inddrage opholdstilladelse, så er hun meget bange og ligger bare i sengen og kigger op i loftet. Hun
tænker, og hun er meget bange, rigtigt bange. Hun tænker på gamle dage, og at
der er en stor risiko. Hun hører om, at somaliere får inddraget deres opholdstilladelse. I går aftes snakkede jeg med hende om det, og hun sagde, at hvis hun fik
at vide, at hun skulle vende tilbage, så ville det være bedre, at hun døde her end
at vende tilbage til Afghanistan. Hun sagde ‘jeg vil aldrig vende tilbage’.”
- Rahim, afghansk flygtning og studerende
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UDVIST EFTER 8 ÅR
I maj 2020 afgjorde Flygtningenævnet den første sag efter at lovgivningen om tilknytning til Danmark blev strammet som en del af “paradigmeskiftet” i 2019. En 27årig somalier, der havde boet lovligt otte år i Danmark, uddannet sig og fået barn og
fast arbejde, fik inddraget sin opholdstilladelse, fordi Mogadishu, som han kommer
fra, i dag vurderes en anelse mere sikkert end dengang. Flygtningenævnet mente,
at selv om manden har “væsentlig tilknytning til Danmark”, og at inddragelsen derfor vil være “et indgreb af nogen intensitet i hans ret til privatliv”, så ville det “efter
en samlet vurdering” ikke være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.
Sagen viser, at alle flygtninge hænger i en tynd tråd, uanset hvor meget de gør for at
integrere sig. Kravene til at få permanent ophold er blevet så høje, at meget få kan
leve op til dem, og uddannelse tæller bl.a. slet ikke med.

Herboende somaliere demonstrerer mod de første inddragelser i 2017
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ABRAHAM, ERITREA
Abraham fik asyl med konventionsstatus i 2015, som mange andre eritreere i Danmark. I 2017 blev han idømt en betinget dom på 40 dage i Vestre Landsret for at
være involveret i en voldssag. Det skete en tidlig morgen på gaden foran et værtshus, og dommerne valgte at tro på en etnisk dansk kvindes udsagn og tilsidesætte
en anden eritreansk mands version af forløbet. Abraham er højt respekteret blandt
dem, der kender ham, og har aldrig før eller siden været involveret i voldssager.
På grund af hans korte ophold i Danmark og ingen familiemæssig tilknytning blev
han samtidig idømt udvisning. Han fik kort efter besked fra kommunen om at han
havde mistet sin opholdstilladelse og sine ydelser, men intet om, hvor han så skulle
være. Han måtte stoppe sin praktikaftale og sin sprogskole, og opsige sin lejlighed.
Først to måneder senere fik han brev fra politiet om at indfinde sig på udrejsecenter
Kærshovedgård.
I de følgende måneder havde han flere videosamtaler med politiet (det ville i dag
være Hjemrejsestyrelsen). Politiet fortalte, at han skulle udrejse fra Danmark og bad
ham skrive under på medvirkenserklæring og kontakte Eritreas ambassade i Sverige. Ikke et ord om asyl eller møde med Udlændingestyrelsen. Abraham var panisk
over udsigten til at blive returneret til Eritrea. Han sov meget dårligt og overvejede at
forlade Danmark og leve under jorden.
Refugees Welcome kontaktede mange gange både Udlændingestyrelsen og politiet
i sagen. Hans sagsbehandler hos politiet sagde i telefonen: “Der står intet om asyl i
hans papirer, han skal udrejse, og det er alt, hvad vi ved.”
Efter 5 måneder i udrejsecenter kom Abraham endelig til interview i Udlændinge
styrelsen, som kunne konstatere, at han stadig havde beskyttelsesbehov, og de
besluttede at give ham opholdstilladelsen tilbage. Han kunne så flytte tilbage til
kommunen og genoptage sit liv – efter at være blevet truet med deportation og få
frataget sit normale liv i næsten 8 måneder, selvom hans dom kun lød på 40 dage
betinget. Pga. dommen vil han i øvrigt være udelukket for evigt fra at søge om stats
borgerskab, hvis han en dag opfylder de øvrige kriterier.
De færreste er så heldige som Abraham. De fleste udvisningsdømte flygtninge skal
en tur igennem Flygtningenævnet, hvilket betyder endnu et års tid i udrejsecenter.
Afhængigt af lovovertrædelsens karakter, dommens længde og flygtningens grad af
integration kan det så ende på samme måde som Abraham, eller det kan føre til en
uvis fremtid på Tålt Ophold, efter afsoning af straffen.
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9. DISKUSSION
I de forrige kapitler er det belyst, hvilken politik, der føres, og hvilke effekter og
konsekvenser, som den politik har. I dette kapitel diskuteres det, om politikernes
antagelser og selve præmisserne for den politik, de fører, er korrekte. Præmisser,
som politikerne aldrig har sat spørgsmålstegn ved gennem alle årene.

PUSH-PULL EFFEKTEN: ER DEN REEL?
Hele den danske politik overfor de afviste hviler på to grundantagelser, som begge
er forkerte:
Antagelse 1: Hvis man giver ophold i de fastlåste sager, vil der komme mange
flere fremover, fordi det vil rygtes at man kan “vente sig til asyl”
(pull).
Antagelse 2: Hvis man gør deres liv tilstrækkeligt elendigt, ender de med at give op
og rejse hjem (push).
Det er disse to idéer, der ligger bag, når man accepterer, at børn sygner hen i årtier,
og når man bruger store summer på at ødelægge folks liv. Man holder de afviste i
udrejsecentrene som en slags gidsler for at skræmme andre væk, ligesom dengang
man satte afhuggede hoveder på stage.
“Jeg er ikke i tvivl om, at vores hårde linje for migration er velkendt udenfor landets grænser, og det er præcis den effekt, jeg ønskede. Jeg har aldrig været i tvivl
om, at flygtninge afvejer hvilke velfærdsgoder de kan få i forskellige europæiske
lande, og nu har regeringen sat en stopper for den danske gavebod.”
- Inger Støjberg (V), daværende integrationsminister 2018
“Push-pull modellen bygger på en meget forenklet og indenfor forskningen stærkt
kritiseret opfattelse af, hvilke parametre, som styrer mennesker på flugt. Bl.a.
forudsætter den, at alle har fuld information og reagerer på de samme incitamenter. Modellen ignorerer ikke bare kompleksiteten bag menneskers beslutninger,
men forvrænger årsagssammenhængen. I modstrid med forestillingen om at restriktive vilkår forhindrer migration, viser forskningen at forstærket grænsekontrol
og restriktiv asylpolitik mindsker asylansøgeres vilje til at rejse tilbage til deres
hjemlande, fordi disse vilkår tvinger dem til at ofre penge og risikere deres liv for
at komme hertil. En restriktiv politik skaber med andre ord den illegalitet, som
den forsøger at modvirke.”
- Annika Lindberg, forsker, Københavns Universitet
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Problemet med de to argumenter er, at de hviler på politikeres og befolkningens
mavefornemmelse gennem årtier. De stemmer hverken overens med flygtningenes
egen vurdering eller med tal og forskning på området. Der er elementer af sandhed
i de to antagelser, men som helhed er de misvisende.
Følgende forhold taler imod de to antagelser:
• Flygtninge flygter fra noget, ikke til noget. De er selv overbevist om, at de er i fare,
og at de nok skal få asyl. Og de kan sagtens være i reel fare, selvom de får afslag,
da definitionen på asyl ikke dækker alle risici, og asylprocessen er desuden behæftet med stor usikkerhed.
• Ingen asylansøgere undersøger på forhånd, hvad der sker, hvis man får afslag i
det land, man søger asyl i. Asylansøgere, der netop er ankommet til EU's ydre
grænse ved ikke, at man som afvist i Danmark risikerer at sidde fast for evigt i et
asylcenter.
• De rygter, som asylansøgere reagerer på undervejs, er typisk meget upræcise
og ikke altid korrekte, fx: “syrere får ikke familiesammenføring i Danmark”, eller
“flygtninge er velkomne i Sverige”. Rygterne handler aldrig om, hvad der sker
efter et eventuelt afslag.
• De fleste, der vælger Danmark bevidst, gør det fordi de har familiemedlemmer
her, eller fordi de tror på, at Danmark er et land, der respekterer menneskerettighederne.
• Mange andre lande har bedre muligheder for at opnå lovligt ophold over tid, bl.a.
gennem amnesti, hvilket ikke har ledt til stor tilstrømning.
• Man har de seneste 38 år i stigende grad forsøgt med diverse metoder at presse
afviste til at rejse hjem. Selvom man har forværret forholdene ganske radikalt, har
det ikke haft nogen effekt på tallene: ca. 1/3 af de afviste udsendes eller udrejser
i løbet af de første år, hvis der er hjemsendelsesaftale med deres hjemland. Langt
de fleste forsvinder – hvilket betyder, at de lever under jorden, oftest i andre europæiske lande. Personer i udrejseposition udgør en ret konstant mængde på ca.
1.000 personer, og heraf ender et par hundrede med at blive boende i udrejse
centrene i mange år.
Af disse grunde vil det ikke få nogen umiddelbar betydning for nye ankomster, hvis
man åbner for midlertidig opholdstilladelse i de fastlåste sager, og indretter systemet
bedre for at forebygge unødvendige afslag. Det vil blot føre til færre i udrejsecentre
og færre under jorden, eftersom de i stedet vil have lovligt ophold.
Dem, der kan sendes ud i dag, vil stadig kunne sendes ud, selvom man indfører de
anbefalinger, jeg gennemgår i dette kapitel. Men tvangsmæssige deportationer bør
helt undgås, da de har ekstremt negative konsekvenser, som beskrevet på side 64.
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“Push-pull effekten er en abstrakt økonomisk model fra arbejdsmarkedsforskning,
som er ført over på det meget mere komplekse område med flugt og grænsekontrol. Der er tale om en høj grad af tilfældigheder i forhold til hvem, der ankommer
hvor, og derfor kan man ikke direkte se det som en effekt af forskellige landes
politik. Mere pragmatiske løsninger ville fjerne den mest åbenlyst negative effekt,
som den nuværende politik har; nemlig den menneskelige nedbrydning. Desuden
er der den økonomiske vinkel: det er jo ekstremt dyrt at opretholde sanktions-,
pligt- og afskrækkelses-mekanismerne. De penge kunne bruges meget bedre på
at sikre lokal og kommunal modtagelse med sundhedsscreening og integration.”
- Martin Lemberg-Pedersen, Centre for Advanced Migration Studies (AMIS),
Københavns Universitet
“Jeg mener i øvrigt at den frygtede pull-effekt er overdrevet i forhold til den pusheffekt som sprogvanskelighederne udgør for udlændinge i Danmark. De fleste
flygtninge jeg har talt med, er havnet i Danmark pga. tilfældigheder. Hvis man har
det mindste kendskab til engelsk, tysk, fransk, spansk eller et andet europæisk
hovedsprog ville man foretrække disse lande, hvis man fik valget. England er fx et
populært land blandt asylansøgere på trods af en hård asylpolitik. Og næsten alle
flygtninge fra Venezuela tager til Spanien.”
- Morten Goll, medstifter og direktør i Trampolinhuset gennem 10 år

Negative nation branding
Som både tal og citater igennem hele denne rapport viser, har de hidtil anvendte
metoder ført til et meget lille antal udrejste, men voldsomme negative konsekvenser.
Man må dog give fortalerne for den eksisterende politik ret i, at den generelt hårde
politik overfor flygtninge og indvandrere er medvirkende til at Danmark i dag modtager langt færre asylansøgere end vores nabolande. Vi har opbygget så negativt
et billede af vores land – ikke bare mht. asylsystemet, men også når det gælder
et fremtidigt liv som udlænding i landet – at langt de fleste asylansøgere vil undgå
Danmark og søge til andre lande med et mere positivt image.
Denne “negative nation branding” er en høj pris at betale, både moralsk og økonomisk. Den vil komme til at betyde store problemer med at tiltrække arbejdskraft,
udenlandske studerende, dårligere integration af dem der alligevel får lov til at være
her, og udvandring fra Danmark af højtuddannede med minoritetsbaggrund. Sam
tidig mister Danmark sit gamle omdømme som et progressivt og solidarisk land i EU
og på verdensplan. Et lille land som Danmark uden naturressourcer er afhængigt af
et internationalt miljø og et godt image ude i verden.
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“På trods af mere end 20 års erfaringer med forskellige former for såkaldt motivationsfremmende foranstaltninger, så findes der så vidt jeg ved hverken i Danmark
eller internationalt nogen studier eller analyser, der viser at disse metoder får
afviste personer til frivilligt at udrejse til deres hjemland. Det er i sig selv overraskende, at de danske myndigheder ikke har forsøgt at undersøge dette nærmere.”
- Thomas Gammeltoft-Hansen, professor i migration og asylret,
Københavns Universitet
“(…) politikerne siger, at de tror på dette her, og derfor må det være rigtigt. Efter
deres mening har det en effekt. Det er ikke dokumenteret, og der er ikke lavet
nogen undersøgelser af det, og der er ingen beviser for det. (…) om det har en
effekt, det ved jeg ikke.”
- Kriminalforsorgen, lederen af udrejsecenter Sjælsmark (O)
“Sverige gennemførte i 2016 en drastisk stramning, som fratog afviste, der ikke
samarbejder, enhver ret til forsørgelse – dvs. at man bliver smidt på gaden uden
ydelser eller mad. Familier og syge er dog undtaget. Migrationsverket (svarende
nogenlunde til den danske Udlændingestyrelse) vurderede to år efter, at dette
tiltag ikke havde haft nogen målbar effekt på antallet af udrejste, og andre kilder
tydede på, at det blot havde ført til flere mennesker i dyb nød og afhængige af
NGO'er for at overleve.”
- Annika Lindberg, forsker, Københavns Universitet (EE)
Det bør aldrig være et mål i sig selv at slippe for flygtninge – de er et globalt ansvar,
og de rige lande burde modtage en langt større andel. I dag opholder 85% af verdens flygtninge sig i udviklingslandene. En fordelingsnøgle i EU ville også give langt
mere mening end at skubbe flygtninge rundt ved hjælp af nationale lovstramninger.
Man kan spørge sig selv, hvorfor Danmark underskrev Flygtningekonventionen i sin
tid, hvis vi ikke vil løfte vores del af ansvaret. I øjeblikket modtager vi 1 flygtning hver
gang Sverige og Tyskland modtager 6 hver (se skemaet side 91).

Valget af destination
Antagelse 1 giver kun mening, hvis asylansøgere frit kunne vælge land, og hvis de
på forhånd satte sig ind i, hvad der sker i de forskellige lande, hvis man får afslag.
Men den internationale forskning har påvist, at sådan forholder det sig ikke. Mine
egne talrige samtaler med flygtninge har vist, at langt de fleste havner i Danmark
ved et tilfælde eller direkte imod deres vilje, ofte på vej til Sverige. Dem, der rent faktisk har valgt Danmark og lykkes med at få åbnet deres sag her, nævner herboende
familie som den vigtigste grund, og dernæst vores ry for at respektere menneskerettigheder og frihed.
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Jeg har spurgt alle de flygtninge, jeg interviewede til denne rapport, om de bevidst
havde valgt Danmark, og hvad de vidste om landet på forhånd. Det mest almindelige svar var, at de ikke selv havde valgt Danmark, og at de stort set intet vidste om
landet. Det kan være smugleren, der anbefaler det, eller tilfældigheder, der afgør
det.
To fra hver sit land svarede, at de havde valgt Danmark fremfor Sverige, netop fordi
der ikke bor ret mange af deres landsmænd her – af den grund er der mindre risiko
for at der bliver “sladret” til hjemlandet, eller at blive chikaneret af den etniske majoritet. En tredje har fortalt mig, at han mødte nogle fantastisk søde medarbejdere
fra DRC, som hjalp ham i Libyen på hans lange rejse fra Eritrea, så han tænkte at
mennesker i Danmark måtte være en slags engle – derfor bestemte han sig for at
prøve at komme hertil.
“Det var smuglerne, der anbefalede Danmark, efter at de havde spurgt mig, hvad
jeg gerne ville gøre med mit liv – studere, arbejde, om jeg havde børn osv. De
prøvede at finde det bedste sted for mig og min familie, og de virkede meget velinformerede, så jeg sagde bare Okay. Det eneste, jeg havde hørt om landet, var
det med Mohammed-tegningerne. Jeg vidste ikke engang, at Danmark var en del
af Skandinavien.”
- Fareed, afghansk flygtning og forsker
“Mere pragmatiske regler vil næppe føre til flere ansøgere. De færreste asylan
søgere sætter sig ind i reglerne inden de rejser, og selvom menneskesmuglere
kendte til mere pragmatiske regler for afviste asylansøgere, så tror de fleste på, at
de vil få asyl. Hvis man selv vælger Danmark, er det som regel pga. familie eller
bekendte, men det er oftest helt tilfældigt, efter hvor det er nemmest for menneskesmuglerne.
- Marianne Vølund, udlændingeretsadvokat
“Jeg ville egentlig til England pga. sproget, men i Frankrig viste det sig at være
umuligt. Så jeg spurgte en ven, jeg havde i Danmark om mulighederne for uddannelse, og han fortalte mig at der var mange muligheder, når jeg taler engelsk, så
det afgjorde sagen for mig. Det eneste, jeg vidste om Danmark, var Laudrup og
Bendtner.”
- Yohannes, flygtning fra Eritrea og ingeniør
“Mange ønsker at få deres sag behandlet her ud fra en overordnet idé om at de
skandinaviske lande respekterer menneskerettigheder. Specifikke ting som jobmuligheder, statsborgerskab o.l. hører vi meget sjældent. De færreste har en plan
B, da de tror og håber at de vil få asyl i Danmark – de ved ikke nødvendigvis,
hvad der skal til, og de går i chok over at få troværdighedsafslag, hvis det sker.”
- Cecilia Vejby Andersen, DRCs Dublin-team
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“Vi kom fordi min kones søster og hendes mand var her. Vi havde ikke gravet meget i forhold til asylsager og hvordan de behandler dem, og om man bliver sendt
hjem. Min svoger fik selv asyl hurtigt, og han sagde, at I kommer begge fra et
land, hvor der er krig og meget dårlig situation, så det er 100% at I får asyl uden
problemer. Derfor havde vi slet ikke snakket om afslag. Vi fik virkelig et chok.”
- Ibrahim, flygtning fra Palæstina, fik ophold efter 12 år
“Min far havde nogle venner, som sagde, at Danmark var et rigtig godt land med
gode muligheder, og han var ligeglad med hvilket land. Han sagde bare ‘jeg skal
have fred, jeg har brug for at leve frit uden trussel’. Så det var ret tilfældigt, at vi
endte her.”
- Ahmed, flygtning fra Irak

Bevidst obstruktion
Når folk forsvarer antagelse 1, lyder et af argumenterne: mange flere vil opgive falsk
identitet, hvis det rygtes, at i Danmark får man ophold før eller siden, hvis hjemlandet ikke kan/vil udstede papirer. Et andet argument er, at iranere, som ikke kan
sendes ud med tvang, vil vælge Danmark frem for andre lande, nægte at rejse og
“sætte sig til at vente”. Ingen af argumenterne holder, når man sætter sig nærmere
ind i tingene.
Som forklaret ovenfor, sætter asylansøgere sig ikke på forhånd ind i detaljer om hvad
der sker, hvis man får afslag. Som nyankommen er man kun opsat på at få asyl, og
man tror på at man vil få det – og de færreste har lyst til at skulle leve under en falsk
identitet resten af sit liv. Det umuliggør fx familiesammenføring og at få godkendt en
uddannelse, og identiteten kan senere blive afsløret. Ingen af de iranere, jeg har talt
med, vidste ved ankomsten, at Danmark ikke kan sende dem hjem med tvang – og
i øvrigt gælder det samme for alle andre lande i EU. Derfor forekommer det ikke
særlig sandsynligt, at alle iranere pludselig vil vælge Danmark, bare fordi Danmark
åbner op for mere pragmatiske løsninger for dem, der nægter at rejse. Sådanne
løsninger findes jo allerede i mange andre lande, som nævnt på side 93-96.
“Når man står på en vej, hvor der kun er én retning, så tænker man ikke på, hvad
der sker bagefter – jeg skulle bare væk fra den situation. Hvis jeg havde vidst
dengang, at jeg skulle tilbringe 12 år i asylcenter inden jeg fik ophold, og hele
mit liv ville være ødelagt og min uddannelse ville være væk, så kan det være vi
havde valgt en anden mulighed, måske var vi rejst til et andet land. Men man kan
ikke tage et valg sådan der, jeg vidste det jo ikke.”
- Ibrahim, flygtning fra Palæstina, fik ophold efter 12 år
“Min søster boede i Danmark, og hun sagde at jeg skulle komme her, men jeg
ville faktisk hellere være blevet i Tyskland, hvor jeg var fløjet til. Jeg mødte to
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unge iranske mænd i Sandholm, som havde fået afslag, og de er stadig i asylcenter i dag. Jeg var bange for at få afslag, men jeg vidste ikke, hvad der ville ske, og
jeg var meget syg.”
- Aida, flygtning fra Iran
“Jeg kom med visum til et andet land, og var egentlig på vej til Sverige. Men Jeg
hørte fra andre, at folk med min etniske profil blev truet og chikaneret af andre
landsmænd i Sverige, og derfor valgte jeg Danmark, hvor der ikke er så mange
som mig. Danmark fandt heldigvis ikke mit visum, så de åbnede sagen og gav
mig asyl. Jeg vidste godt, at der var en risiko for at blive afvist. Hvis det var sket,
var jeg straks rejst videre til et andet land – jeg ville aldrig være blevet her i asylsystemet, uanset Dublin-reglerne. Jeg ville have prøvet alle andre steder. Jeg kan
aldrig nogensinde rejse tilbage til Congo, og det værste er, at jeg stadig ikke kan
besøge min familie. Hvis jeg var blevet sendt tilbage, ville jeg have været i endnu
større risiko, fordi de ville undre sig over, hvad jeg havde lavet udenfor landet så
længe uden lovligt ophold – så ved de, at man har søgt asyl.”
- James, flygtning fra DR Congo
“Jeg vidste ingenting om Danmark, før jeg ankom til lufthavnen – ikke andet end
hvad jeg havde lært i skolen om Europa. Faktisk havde jeg bestemt mig for Tyrkiet. Men jeg kom hurtigt til at elske København. Jeg var sikker på, at jeg ville få
lov til at blive, når jeg fortalte min historie. Men sådan gik det jo ikke.”
- Charles, afvist flygtning fra Uganda, rejste selv hjem efter 8 år

Vil økonomisk støtte tiltrække flere?
En seriøs økonomisk støtte ville kunne overtale nogle af de afviste til at rejse frivilligt. Men her kommer et andet push-pull argument på banen: hvis man giver mere
støtte, vil der komme flere “falske” asylansøgere med det ene formål at modtage
støtten. Der er to argumenter imod det: for det første har vi allerede en Åbenbart
Grundløs procedure, som sorterer dem fra, der kommer fra sikre lande uden grund
til at søge asyl. Dem er der sjældent problemer med at sende hjem, så de behøver
ikke få tilbud om støtte.
For det andet har de fleste asylansøgere allerede risikeret deres liv og udsat sig for
frygtelige oplevelser gennem måneder eller år for at komme hertil, og de har solgt
alt, hvad de ejede og lånt en masse penge oveni for at betale for smuglere og falske papirer. Udgiften for at komme hertil fra Eritrea eller Afghanistan ligger mellem
30.000 og 80.000 kr. Det er usandsynligt, at mange skulle begive sig ud på den
rejse blot for at vende tilbage med en pose penge. Og igen må man lytte til de nyankomne: de har ikke sat sig ind i den slags på forhånd, og de kommer for at opnå
beskyttelse – og hvis der er tale om migranter uden asylmotiv, kommer de for at få
et bedre liv på længere sigt, ikke et enkelt beløb.
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Det indebærer dog en masse problemer i mange lande at vende hjem med penge,
som beskrevet på side 72, så hvis man sætter beløbet op, skal man nøje gennemtænke, at det ikke udsætter den hjemvendte for en ny risiko.
“Forskningen peger på, at økonomisk støtte alt efter omstændighederne både kan
fungere hensigtsmæssigt og mindre hensigtsmæssigt. På den ene side kan det
give en mulighed for økonomisk at etablere sig, hvilket er vigtigt for både beslutningen om at udrejse og i forhold til at gøre den proces mere bæredygtig. På den
anden side viser erfaringerne også, at tilbud om økonomisk støtte kan få nogen
til at sige ja uden at forudsætningerne for hjemvenden i realiteten er til stede.
I nogle tilfælde ender den økonomiske støtte dermed til at blive brugt på et nyt
flugt- eller migrationsforsøg.”
- Thomas Gammeltoft-Hansen, professor i migration og asylret,
Københavns Universitet
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SALMA OG HASNA, MAROKKO
Salma blev født i 1988 i Marokko. Hendes forældre blev skilt, da hun og hendes lille
søster var små. Deres far emigrerede til Danmark, mens moren forsvandt i alkohol
og prostitution. Salma voksede op på et børnehjem og endte som gadebarn. I 2005
inviterede hendes far sine døtre til Danmark på turistvisum, men han var for fuld til
at tage sig af dem, og de blev anbragt på et center for uledsagede flygtningebørn.
Salma var 17 år og var blevet gravid, før hun kom til Danmark.
Hun fødte Hasna i 2006, og mor og datter blev placeret på asylcenter Kongelunden,
hvor de endte med at bo i mange år. De modtog en række afslag på asyl uden at
politiet kunne effektuere udsendelsen. Salma tog en frisøruddannelse og Hasna
spillede fodbold. Men i februar 2012 fik de at vide, at nu skulle de sendes ud.
“Politiet havde skaffet rejselegitimation til mig og håbede, at de kunne få Hasna med
ind i Marokko. Jeg var forvirret og ulykkelig, og min søster forsvandt. Fem timer før
politiet skulle hente os, flygtede vi”, har Salma fortalt.
De søgte forgæves asyl i Sverige og siden i Norge, inden de i 2013 blev sendt tilbage
til Danmark og Kongelunden, da Hasna var syv år. I 2017 fik Hasna afslag på ophold
efter barnets tarv, da hele hendes 11 år lange liv i Danmark havde været ulovligt og
derfor ikke talte med.
Marokko er ikke et farligt land, og Salma er marokkaner. Normalt fungerer samarbejdet mellem Danmark og Marokko glimrende. Også når det handler om tvangsudsendelser. Men denne sag stillede sig anderledes. Hasna er født i Danmark, hendes
modersmål er dansk og hendes far er ukendt. Hun er derfor dansk, mener den
marokkanske ambassadør i Danmark.
Efter at Politiken havde skrevet en lang række artikler om Hasna, og adskillige jurister havde arbejdet ulønnet på sagen gennem alle årene, fik hun og Salma ophold
i 2019, efter 13 år i asylsystemet. Det skete under paragraffen om udsendelses
hindringer (§ 9 c stk. 2), som ellers ikke havde været anvendt i flere år.
Familien burde have fået ophold pga. udsendelseshindringer mange år tidligere.
Der blev også søgt om ophold pga. barnets tarv flere gange, men myndighederne
gav afslag.
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10. ANBEFALINGER
Vi står med et problem. De afviste asylansøgere forsvinder ikke, og den hidtidige
politik med at lægge pres på dem har blot medført en masse omkostninger for både
dem selv og samfundet. Der er i dag 42 mennesker, som har været i udrejseposition
i mindst 10 år, endda helt op til 27 år – det burde ikke kunne ske. Lad os nu i stedet
se virkeligheden i øjnene og løse problemet.
Det giver ingen mening at holde fast i en politik, som har en lang række negative
konsekvenser, og ikke engang har den ønskede effekt. Hvis man tilsidesætter de to
forkerte antagelser om push-pull faktorerne, så er der ganske mange konstruktive
løsninger. Og der er forbavsende stor enighed om anbefalingerne blandt alle de adspurgte, herunder den eksisterende forskning. Det viser, at der faktisk er mulighed
for at ændre på situationen, hvis der er politisk vilje.
Dette kapitel præsenterer den lange række af anbefalinger. Overordnet fokuserer
anbefalingerne på 3 forskellige områder: forebyggende tiltag i asylfasen og lovgivningen, den generelle behandling af asylansøgere og afviste, og sidst men ikke
mindst en pragmatisk, løsningsorienteret tilgang til fastlåste sager. Der er mange
steder, hvor systemet kan forbedres, og der er derfor også mange anbefalinger.
Hvad de indebærer og argumenterne for dem gennemgås udførligt i de følgende
afsnit. Overskrifterne på anbefalingerne er:
1. Forebyggende tiltag i asylfasen og lovgivningen
a. Sikre en grundig, uafhængig rådgivning;
b. Tage stilling til, om udsendelse er mulig allerede under asylvurderingen;
c. Tage stilling til humanitære forhold under asylvurderingen;
d. Ændre praksis for inddragelser og udvisningsdomme, lette adgang til
		 permanent ophold og statsborgerskab.
2. Den generelle behandling af asylansøgere
a. Tilbyde et aktivt liv med kompetenceopbygning, samt nedlægge
		 udrejsecentre;
b. Etablere andre boformer;
c. Ophøre med fængsling af asylansøgere;
d. Lette adgang til visum, både før og efter asylansøgning;
e. Sikre lovlig adgang til at søge om asyl;
f. Åbne for sponsoraftaler.
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3. En pragmatisk, løsningsorienteret tilgang til fastlåste sager
a. Anvende eksisterende muligheder for opholdstilladelse i de fastlåste sager;
b. Genoptage asylsager efter en vis periode;
c. Tillade ansøgning om ophold på andre grundlag;
d. Tildele amnesti;
e. Tildele rettigheder gradvist via kriterier;
f. Udvikle alternativer til deportation samt monitorering af hjemrejste.
Samlet set udgår anbefalingerne fra et helt andet princip end den hidtidige politik,
og vender selve præmissen om. Hvor den nuværende politik selv skaber og forværrer problemerne, fokuserer disse anbefalinger på at forebygge og anvende de mulig
heder, som allerede findes indenfor loven.
Det er vigtigt at fremhæve, at der ikke er belæg for argumentet om, at en mere
pragmatisk tilgang vil øge indrejsetallet, tværtimod er antallet af afviste delvis en
konsekvens af den førte udlændingepolitik. Det er tilsyneladende kun politikere og
udlændingemyndigheder, som holder fast i disse ubegrundede antagelser. Modsætningen mellem forskerne og politikernes tilgange illustreres klart af nedenstående
udtalelser fra Tesfaye og to internationale forskere:
“Det er et problem, at afviste asylansøgere kan leve under jorden i Danmark, og
det skal stoppes, før det udvikler sig til en større illegal underklasse. (…) Nogle
af dem modarbejder bare myndighederne, og de skal jo have med grovfilen. (…)
Det er klart, det er en envejsbillet, de kan så ikke hoppe tilbage på flyet og rejse
tilbage til Danmark igen og sige ‘jeg fortryder, jeg vil blive boende i Danmark på
et udrejsecenter” (…) Det er for at det danske samfund ikke bliver til grin for
vores egne penge. Vi skal jo ikke ligge og være rejsebureau, hvor vi tillader folk at
rejse hjem, og så kan de lige være i Teheran lidt, og så kan de lige fortryde lidt,
og så komme tilbage til Danmark og sådan flakke frem og tilbage. (…) Jeg er stor
tilhænger af pisk til dem, som ikke samarbejder med myndighederne."
- Mattias Tesfaye, uddrag fra samråd og medier, 2020-21
“Beslutningstagere går ud fra, at dårlige leveforhold under asylproceduren og
trusler om deportation for afviste vil gøre dem mere tilbøjelige til at samarbejde og
forlade landet. Men det tyder forskningen ikke på. Omvendt gælder det modsatte
også: god integration og tilfredsstillende levevilkår gør ikke folk mindre tilbøjelige
til at vende hjem. Studier viser også, at mange afviste frygter for deres sikkerhed,
hvis de vender hjem, og at de ofte ender i en værre situation når de kommer hjem
end da de forlod hjemlandet. Et afslag betyder ikke nødvendigvis, at man er sikker
i sit hjemland, eftersom ikke alle former for risiko falder ind under europæisk
asyllov. Desuden viser de store forskelle på anerkendelsesrater i Europa, at man
ikke kan være sikker på, at beslutningerne er pålidelige. Selve det, at man har
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ansøgt om asyl kan udgøre en risiko i sig selv, når en afvist bliver returneret.
Endelig kan passiviteten under asylfasen samt traumatisering udløst af usikkerhed
i ventetiden og deportationen gøre det sværere at blive re-integreret. Undervisning
og arbejde i asylfasen kan gøre det nemmere at integrere både dem, der får asyl og
dem, der vender hjem. Viljen til at vende hjem frivilligt vil stige, hvis ansøger har
opbygget kapacitet og kapital under opholdet, og hvis der vil være mulighed for
at komme tilbage til værtslandet. Endelig er der ofte brug for at øge sikkerheden,
stabiliteten og mulighederne i hjemlandet, hvilket kræver langsigtede projekter."
- Giulia Scalettari og Florence Gubert, 2018 (II)

FOREBYGGENDE TILTAG I ASYLFASEN OG LOVGIVNINGEN
“Allerførst bør man stille sig selv det spørgsmål, hvorfor mennesker, der virkelig
er bange for at vende hjem, får afslag? Det bør føre til en udredning og analyse af
asylprocessen med henblik på at øge retssikkerheden og ikke bare den formelle
men den faktiske mulighed for at få sin sag retfærdigt prøvet.”
- Annika Lindberg, forsker, Københavns Universitet
Der gives for mange forkerte afslag, og det er en af grundene til at nogle af de afviste
sidder fast i systemet. De er ganske enkelt i fare i hjemlandet, de burde have haft
asyl, og derfor kan intet overbevise dem om at vende tilbage. Både Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet har en hårdere praksis overfor mange nationaliteter
end EU's gennemsnit, og følger ikke FNs Flygtningehøjkommissariats og FNs menneskerettighedskomitéers anbefalinger.
En række tiltag kunne sikre, at færre endte i en fastlåst situation:

1 a: Sikre en grundig, uafhængig rådgivning
Uafhængig juridisk rådgivning inden asylproceduren går i gang kan hjælpe med at
få hele historien og alle informationerne frem fra starten, og det kan få ansøgerne
til at stole på myndighederne og slappe mere af, så de bliver bedre i stand til at
fortælle sammenhængende og præcist. En bisidder under interviews ville være en
stor hjælp for mange, især de mest sårbare. Dermed kan nogle af de forkerte afslag
forebygges.
Der er også behov for rådgivning og juridisk bistand efter et afslag, for at få afklaret
mulighederne og få snakket situationen igennem. Denne rådgivning skal naturligvis
udføres af advokater eller uvildige organisationer, og ikke af myndighedernes egne
embedsmænd som Hjemrejsestyrelsen. Som DRC fremhæver i et notat fra 2019,
kan der være behov for mange samtaler over en længere periode for at skabe tillid
og få afklaret forholdene (HH).
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1 b: Tage stilling til, om udsendelse er mulig under asylvurderingen
En ekspertudredning bestilt af den svenske stat i 2017 anbefalede bl.a. at man alle
rede i asylvurderingen burde tage hensyn til, om ansøgeren reelt kunne udsendes i
tilfælde af afslag – og i så fald i stedet give ophold som udsendelseshindret med det
samme. Det kan fx omfatte visse statsløse (Y). Det er åbenlyst, at myndighederne
ikke bør træffe en beslutning, som ikke kan effektueres – det samme gør sig gældende i udvisningsdomme, se nedenfor.

1 c: Tage stilling til humanitære forhold under asylvurderingen
Asylproceduren vurderer udelukkende behovet for beskyttelse som defineret i
Flygtningekonventionen og diverse andre konventioner. Men en lang række andre
faktorer er også relevante at vurdere for en asylansøger i forhold til menneskerettigheder, og burde vurderes samtidig. Nogle af disse områder har særlige paragraffer
i Udlændingeloven og en selvstændig procedure, som man kan ansøge efter, hvis
man får afslag på asyl. Det gælder fx humanitært ophold/sygdom (§ 9 b stk. 1),
familiemæssig tilknytning og barnets tarv (§ 9 c, stk. 1), og uledsagede mindreårige
uden netværk i hjemlandet (§ 9 c, stk. 3).
Hvert enkelt aspekt vurderes isoleret efter hver sin paragraf – men i et menneskes
liv er der ofte mange forskellige aspekter, som set i sammenhæng kan udgøre en
menneskeretslig krænkelse. Det ville være langt mere effektivt, tidsbesparende og
retssikkerhedsmæssigt pålideligt at have alle disse vurderinger samlet under én
procedure, optimalt med særlige eksperter tilknyttet for lægefaglige og børnefaglige
udtalelser samt med ret til at få beskikket en advokat/uafhængig juridisk rådgiver.
Uledsagede mindreårige, som får ophold pga. manglende netværk i hjemlandet,
mister deres opholdstilladelse, den dag de fylder 18 år – også selvom de er velinte
grerede og har opbygget stærke bånd til herboende. Den praksis bør ændres, så
tilladelsen som udgangspunkt forlænges efter det 18. år.

1 d: Ændre praksis for inddragelser og udvisningsdomme, lette adgang til
permanent ophold og statsborgerskab
De seneste 10 år er udviklingen gået i retning af, at man som flygtning ikke skal føle
sig sikker på en fremtid i Danmark. Det går stik imod Flygtningekonventionen og
FNs anbefalinger, som sigter på en langtidsholdbar løsning i værtslandet. En flygtnings opholdstilladelse bør kun inddrages, hvis der er kommet stabile og holdbare
forbedringer i hjemlandet, man skal forsøge at sikre flygtninge samme rettigheder
som landets andre borgere, og man skal lette deres adgang til statsborgerskab. I
dag er selv permanent ophold uden for rækkevidde for langt de fleste flygtninge,
selvom de gør deres bedste for at integrere sig.
Selvom mange mener, at kriminelle skal udvises, er den logiske konsekvens af at
give en flygtning en udvisningsdom en situation, hvor vedkommende ikke kan sen-
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des hjem og dermed ender på Tålt Ophold efter afsoning, i et rettighedsmæssigt
limbo på ubestemt tid. Der er ingen rationel grund til at give danske og ikke-danske
statsborgere helt forskellige domme for den samme lovovertrædelse.
På alle disse områder producerer den danske stat således aktivt – og helt unødigt
– problematiske sager, hvor mennesker sidder fast i udrejsecentrene. Samtidig er
denne politik meget ødelæggende for integrationen, da den skaber angst for fremtiden, og desuden en følelse af manglende tilhørsforhold og uretfærdig behandling.
Der er desuden et demokratisk problem i at en stigende andel af befolkningen ikke
har statsborgerskab, og dermed ikke stemmeret.
“Hvis en udlænding ikke har krav på retsbeskyttelse i et land – ja, så er den almene regel, at den person ikke har ret til fortsat ophold, og at staten har ret til at
få personen til at forlade landet – med de midler det kræver. Men den diskussion
skal holdes helt adskilt fra diskussionen om at hjemsende personer, der har været
anset som flygtninge, men hvor deres beskyttelsesbehov anses for ikke længere at
være til stede. UNHCR opfordrer bl.a. Danmark til følgende ændringer:
• Ophøre med den faste, regelmæssige revurdering af beskyttelsesbehov, og sørge
for at overholde standarder og praksis for inddragelse af beskyttelsesstatus med
artikel 1 C i Flygtningekonventionen af 1951.
• Ensrette længden af opholdstilladelser for alle tre kategorier af beskyttelse.
• Tildele en sikker, stabil status til flygtninge med opholdstilladelse i længere tid,
minimum fem år.”
- Henrik Nordentoft, UNHCRs repræsentant i de nordiske og baltiske lande

DEN GENERELLE BEHANDLING AF ASYLANSØGERE
2 a: Tilbyde et aktivt liv med kompetenceopbygning samt nedlægge
udrejsecentre
De afviste, der beslutter sig for at rejse hjem frivilligt, gør det typisk enten ret kort tid
efter afslaget, mens de endnu er relativt velfungerende og friske, eller fordi de har
været i stand til at opretholde et aktivt liv via sort arbejde og et stærkt netværk. Efter
flere år i et isoleret center uden arbejde eller undervisning mister folk fuldstændig
evnen til at planlægge og tage beslutninger – de falder ned i håbløsheden og apatien, og kan slet ikke overskue at vende hjem.
Derfor ville det på alle måder være fornuftigt at lade asylansøgere gennem hele proceduren og også efter afslag holde sig så aktive og selvkørende som muligt. Selvom
de ikke får asyl i Danmark, bør de i det mindste rejse hjem i en lidt bedre tilstand
end da de kom – i dag er det omvendt. Opholdet i asylsystemet gør dem faktisk
endnu mere syge end de traumatiske oplevelser, de har været ude for i hjemlandet
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og på rejsen hertil. I stedet kunne Danmark vælge at give dem en uddannelse og
behandle deres traumer så godt som muligt. Forskning viser, at der er større chancer for at man vender hjem, hvis man har holdt sig aktiv og har noget med sig hjem.
Det første udrejsecenter åbnede for 5 år siden, og det har vist sig at være en misforstået idé og en fiasko. Udrejsecentre er mere end dobbelt så dyre som opholdscentre, de nedbryder beboerne langt hurtigere, og de fører ikke til flere frivillige
hjemrejser. Tværtimod går alle anbefalinger fra forskere, aktører og flygtninge i den
modsatte retning – stop overvågning, kontrol og tvang, og lad beboerne leve så
normalt et liv som muligt. Det vil påvirke både integration og hjemrejser i en mere
positiv retning.
Røde Kors’ anbefalinger omkring afviste asylansøgere:
• Som udgangspunkt bør man anse de afviste som medvirkende, og tilbyde dem
et forberedelsesforløb, hvis hjemrejse ikke umiddelbart er mulig. Dette bør finde
sted på opholdscentret.
• Forberedelsesforløbet skal være individuelt og bl.a. indeholde afklaring af barrierer for hjemrejse, kompetenceafklaring i forhold til selvforsørgelse i hjemlandet,
tilbud om eventuel opkvalificering, samarbejde med danske virksomheder med
aktiviteter i hjemlandet, undersøgelse af bomuligheder og støtte i form af reetableringsøkonomi.
• Børnefamilier og personer med sundhedsproblemer skal tilbydes en understøttende indsats, herunder modersmålsundervisning og en plan for sundheds
behandling i hjemlandet.

2 b: Etablere andre boformer
Det nuværende system, hvor man er tvunget til at bo i store centre, som hver især
er små minisamfund med børnehave, sundhedsklinik, genbrugstøjbutik og kantine,
er utroligt dyrt. Det er også meget ufleksibelt, og de svingende indrejsetal betyder,
at centre konstant skal lukkes ned og nye skal åbnes igen andre steder. Mange
asylansøgere kan selv finde indkvartering hos venner og familie, hvis de får udbetalt
et mindre beløb til at dække udgifterne. Og dem, der ikke kan, ville have det meget
bedre i små bosteder tilknyttet dagcentre med personale. De mest sårbare, som har
særlige behov, kan tilbydes mindre bosteder med specialiseret personale. Det ville
spare penge, og asylansøgernes ville opnå mere selvbestemmelse og undgå mange
af de uheldige konsekvenser af at bo i en lejr.

2 c: Ophøre med fængsling af asylansøgere
Man har længe vidst, at frihedsberøvelse ikke fører til nogen positive resultater, men
ikke desto mindre opretholder man dette voldsomme indgreb. Der er tværtimod
brug for at gå den modsatte vej: asylansøgere bør ikke frihedsberøves medmindre
de har gjort noget kriminelt på lige fod med andre borgere, og hvis der er behov for
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det i ganske få dage i forbindelse med en tvangsudsendelse (som i øvrigt helt fra
rådes), kan det ske i en lukket afdeling af et almindeligt asylcenter.
Den meget alvorlige kritik i januar 2020 fra Europarådets Torturkomité førte ikke til
nogen overvejelser fra regeringens side. Kritikken gik ikke bare på de uacceptable
fysiske forhold, men også på årsagen til at de indsatte var frihedsberøvet: at man
kun må fængsle asylansøgere som allersidste udvej, når alt andet har været afprøvet
forgæves (H).
Siden oktober 2005 har Rigspolitiet ikke været begejstrede for at anvende muligheden som en motiverende faktor, “idet erfaringerne har vist, at frihedsberøvelse
ikke har den ønskede effekt”, som Justitsministeriets jurister opsummerede det i
bemærkningerne til et lovforslag i 2013 under SRSF-regeringen.
Ifølge tal på Eurostat er der ingen sammenhæng mellem brugen af frihedsberøvelse
(hverken hyppighed og længde) og antallet af hjemrejste. Tværtimod er der eksempler på det modsatte: mellem 2018 og 2019 øgede Grækenland antallet af frihedsberøvelser fra 32.000 til 58.000, men i samme periode faldt antallet af hjemrejste
med 3.000.
Ifølge PICUM (den europæiske paraplyorganisation for udokumenterede) indrejser
de fleste udlændinge lovligt i Europa, men mister deres opholdstilladelse senere.
PICUM har startet en kampagne for at få stater til at bruge alternativer til detention,
alternativer som beviseligt fungerer, bl.a. “community case management", hvor folk
får lov at bo lokalt mens deres sag behandles, og får tildelt en kontaktperson.
Europarådet har udgivet en Håndbog med alternativer til frihedsberøvelse, som opremser en række effektive muligheder for at holde kontakten med udlændingene
uden at spærre dem inde. Nøglen er engagement rather than enforcement – altså
at give folk incitamenter og handlemuligheder fremfor at benytte tvang og magtudøvelse (FF).
En anden negativ effekt af fængsling er, at afviste, som har opholdt sig en periode
under jorden, afholder sig fra at søge om genoptagelse af deres asylsag eller familie
sammenføringssags, fordi de har en stor risiko for at blive indsat i Ellebæk, hvis de
melder sig i systemet igen.
“Alle de interviewede gav udtryk for, at man er nødt til at bevæge sig væk fra
praksis om at frihedsberøve med henblik på deportation, da disse tiltag i bedste
fald er ineffektive og i værste fald direkte kontraproduktive."
- fra rapporten AdMiGov, Kalir et al. 2021 (B)

134

2 d: Lette adgang til visum, både før og efter asylansøgning
De skrappe danske visumregler har negative effekter på mange måder. Langt de
fleste har ikke en chance for at opnå visum, hverken før eller efter en asylansøgning.
Derfor er den eneste måde, de kan komme hertil, ved at risikere deres liv og helbred
og betale en formue til smuglere. Hvis man er en af de heldige, der overlever og
kommer helt til Danmark, opgiver man ikke bare igen og rejser hjem – man ved,
at man aldrig kommer ind igen. Hvis det derimod var lettere at indrejse lovligt for
at besøge familie, studere eller søge arbejde, ville færre søge om asyl. Og flere ville
rejse hjem frivilligt, hvis de vidste, at de kunne komme tilbage igen.

2 e: Sikre lovlig adgang til at søge om asyl
Der er et absurd paradoks i, at Europa på den ene side anerkender retten til at søge
om asyl og få sin sag behandlet, men på den anden side gør alt, hvad der står i vores
magt for at hindre folk i at udnytte den ret. Vi anerkender med andre ord din ret til at
få beskyttelse her, hvis du er i fare i dit hjemland. Men før vi vil anerkende den ret,
må du prøve at overleve de 4.000 km gennem ørkenen, til fods over de sneklædte
bjerge, turen i gummibåd over havet, opholdet i det libyske fængsel, tæskene med
jernstænger fra grænsevagten, voldtægterne osv.
Indtil 2002 kunne man søge om asyl på de danske ambassader, EU har udviklet en
slags humanitært visum, og FN har allerede udvalgt millioner af flygtninge med beskyttelsesbehov i nabolandene til konfliktområderne. Der er slet ingen undskyldninger for at udsætte sårbare mennesker for den farlige rejse og alle de overgreb. Hvis
Danmark arbejdede for en lovlig og sikker adgang sammen med EU og FN, kunne
man indrette et asylsystem med langt mere forudsigelige ankomster og fordeling, og
mindre traumatiserede mennesker.
UNHCR og OECD udgav i 2018 en undersøgelse af flygtninges alternative veje til
et nyt liv i et sikkert land, udover at søge om asyl: arbejde, studier og familiesammenføring. Det viste sig, at familiesammenføring er absolut den mest brugte, men
den indskrænkes desværre fra politisk side i stedet for at blive udvidet. De to store
organisationer er enige i anbefalingen om at lette adgangsvejene for flygtninge til
sikre lande, hvilket også på sigt betyder en styrkelse af hjemlandenes udvikling via
diasporaen (GG).

2 f: Åbne for sponsoraftaler
I en række lande er der mulighed for, at en gruppe privatpersoner eller en organisation påtager sig ansvaret for en flygtning – navnlig integrationsindsatsen, en del af
forsørgelsen og at finde bolig. Der er forskellige modeller i de forskellige lande, og
det ville være nødvendigt at skræddersy en model særligt til Danmark for at få det til
at fungere. Det ville fx være oplagt at bruge det som en mulighed for at herboende
flygtninge kan få lov at have familiemedlemmer hos sig udover kernefamilien og
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biologiske børn (hvilket ikke længere er muligt indenfor familiesammenføringsreglerne). I Refugees Welcome møder vi ofte flygtninge, som gerne vil have lov til at
passe deres egne, gamle forældre, eller danskere, som gerne vil 'adoptere' en afvist
asylansøger, som de kender. Begge dele burde være muligt.

PRAGMATISK, LØSNINGSORIENTERET TILGANG TIL FASTLÅSTE SAGER
Den tilgang, Danmark har i dag til de fastlåste afviste, minder om diskussionen for
og imod fixerum og lovlig heroin til narkomaner for nogle år siden – uden i øvrigt at
sammenligne narkomaner og flygtninge. Eksperter og fagfolk anbefalede at tilbyde
narkomaner steder, hvor de kunne få rene kanyler og fred til at indtage stofferne, og
sygeplejersker kunne hjælpe med at rense sår osv. Under særlige omstændigheder
skulle man kunne få udleveret ren heroin til eget forbrug gratis. Politikerne var imod,
og deres eneste argument var “det er ulovligt at indtage narkotika, de skal stoppe
med deres misbrug, og hvis vi uddeler heroin, kommer der mange flere narkomaner.” Til sidst lykkedes det dog at få lov til at gennemføre forsøg i København. Resultatet var, som forudsagt af fortalerne, at følgevirkningerne af misbruget forsvandt
(især infektioner, kriminalitet og hjemløshed), hvilket gav ro og overskud til at flere
gik i misbrugsbehandling, så antallet af narkomaner kunne bringes ned.
Tilsvarende kan man sige om de afviste asylansøgere: fremfor at samfundet ødelægger deres liv med vilje, er der kun fordele ved at give dem adgang til at leve et
almindeligt liv. Der er brug for en pragmatisk tilgang, som tager udgangspunkt i
forskning og erfaringer.
“Det er klart, at fra en velfærdstats synspunkt på kort sigt må afviste sendes ud
af landet. Men fra et humanitært og globalt perspektiv giver det ikke mening.
Dem, der bliver deporteret, skaber nye problemer, som kommer tilbage til os en
dag – vi lever ikke i år 1800, hvor alting blev, hvor det var. Deportationer fører
til terrorisme, kriminalitet, narko, smugling – se, hvad der skete efter 9/11. Vi er
nødt til at finde frivillige, holdbare løsninger.”
- Fareed, afghansk flygtning og forsker
“For dem, der bliver siddende i et udrejsecenter i flere år, bør myndighederne
erkende at det er der ingen, der gør for sjov. Måske har man taget fejl af deres
sag, så man kunne indføre en automatisk genoptagelse af asylsager efter fx 5 år.
Nogle af de meget fastlåste sager er sager om udsendelseshindringer, som burde
lempes. Når en person underskriver og samarbejder så godt som han eller hun
kan, er det urimeligt at politiet i årevis kan fortsætte med at sige, at de ikke mener at personen “samarbejder reelt”, her bør man også indføre en form for amnesti efter 2-3 år.”
- Marianne Vølund, udlændingeretsadvokat
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“Der er forskel på dem, der er flygtet og dem, der bare søger et bedre liv. For os,
der ikke kan tage tilbage, fordi vi er i fare, der er det okay at være her, så længe vi
er i sikkerhed. Alt er bedre end at tage tilbage.”
- Syrisk flygtning, fik asyl efter at han var blevet flyttet til Kærshovedgård

3 a: Anvende eksisterende muligheder for opholdstilladelse i fastlåste sager
Lovgivningen indeholder allerede en række muligheder for at give midlertidigt ophold til de fleste af de mennesker, som i dag har opholdt sig i udrejsecentrene i flere
år, som beskrevet på side 20: udsendelseshindringer, humanitært ophold, barnets
tarv osv. Men praksis i sagsbehandlingen er efterhånden blevet så restriktiv, at de
næsten aldrig anvendes. Det kræver ingen lovændringer at begynde at tolke dem
anderledes, men blot en række praksisnotater fra ministeren.
“Når der er gået 3-4-5 år, jamen så har man jo forsøgt og gjort alt, hvad man kan
for at sende dem hjem. Så red dog deres liv og sig, at de kan få ophold her indtil
videre. Så kan de bidrage med noget.”
- Ibrahim, flygtning fra Palæstina og Røde Kors-medarbejder

3 b: Genoptage asylsager efter en vis periode
Præmissen for afslaget på asyl i Flygtningenævnet kan have ændret sig efter en
årrække, og derfor bør man genåbne sagerne på et tispunkt, hvis en person har
fået afslag og stadig ikke er udrejst. Forholdene i den afvistes hjemland ændrer
sig løbende, og praksis i lignende sager kan være anderledes end dengang. I dag
kræver en genoptagelse, at den afviste overtaler en advokat eller en juridisk rådgiver
til at gennemgå sagen og anmode om genåbning. Det sker desværre ret sjældent,
at sager genåbnes, også selvom der måske var fejl i tolkningen eller alle oplysninger
ikke blev fremlagt.
“Først bør man finde ud af, hvorfor de er bange. Nogle skal have deres sag genoptaget, fordi deres frygt er berettiget. For dem som ikke har andet at frygte end
social armod, bør man sætte ind med en kombination af uddannelse og penge
med hjem. Disse to i kombination kan vise sig effektive, både som udviklingshjælp til et udviklingsland, og som incitament til hjemrejse.”
- Morten Goll, medstifter og leder af Trampolinhuset gennem 10 år

3 c: Tillade ansøgning om ophold på andre grundlag
Under de mange års ophold har en del af de afviste lært sig selv dansk, opbygget
et netværk og måske endda stiftet familie. Hvis de havde adgang til ansøgningsproceduren uden at rejse tilbage til hjemlandet, kunne mange af dem faktisk leve op til
de høje danske krav og lovliggøre sig ad den vej – familiesammenføring, arbejdstilladelse eller studieophold. Det er kun bureaukrati og modvilje, som forhindrer dem
i at få lov til at søge herfra. I mange andre lande i Europa er der langt bedre muligheder for at lovliggøre sig hen ad vejen, hvis man gør en indsats.
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3 d: Tildele amnesti
Uvist af hvilken grund har Danmark aldrig benyttet sig af nogen former for amnesti, hvilket ellers har været en udbredt model i mange andre lande, når man stod
med en gruppe mennesker, som ikke kunne sendes ud og åbenlyst havde en vis
tilknytning til landet. Det nærmeste vi er kommet på det, er nogle få særlove – palæstinenserne i 1980’erne og bosnierne i 1990’erne. En række NGO’er, FN og en
bred folkelig bevægelse bad indtrængende om at give amnesti til de 282 afviste
irakere, hvoraf nogle flyttede ind i Brorsons Kirke i 2009 – det endte i stedet med at
mange af dem blev tvangshjemsendt, og en håndfuld fik humanitært ophold pga.
psykiatriske diagnoser.
Hvis man ikke vil indrette systemet, så den slags situationer forebygges eller løses
via eksisterende lovgivning, kunne man i det mindste tildele en form for amnesti
med jævne mellemrum for at sikre, at ingen sidder fast for evigt i systemet. Der er
ingen undskyldning for at man har ladet folk leve i dette limbo i op til 27 år.
“Der er nogle lande, hvor danske myndigheder i forvejen ved, at det er umuligt,
fx. palæstinensere fra Palæstina, somaliere og de lande, hvor danske myndig
heder ikke har hjemsendelsesaftaler med dem – det er jo spild at bruge alle de
her penge og ressourcer på håbløse sager. De må vurdere, hvilke lande det handler om. Jeg synes, det er fuldstændig åndssvagt – lad være med at tage sådan en
beslutning, gør noget andet i stedet, fx en midlertidig opholdstilladelse, hvor de
kan gå i gang med et almindeligt liv, i stedet for at beholde dem i et asylcenter og
ødelægge dem og gøre dem syge. Så lad dem leve et almindeligt liv, indtil der er
muligheder for at sende dem hjem.”
- Ibrahim, flygtning fra Palæstina, fik ophold efter 12 år

3 e: Tildele rettigheder gradvist via kriterier
Det danske asylsystem er som tidligere nævnt meget sort/hvidt. Enten får man asyl,
og så har man fulde rettigheder*, eller også får man afslag, og så har man ingen
rettigheder. Men man kunne overveje en gradvis tildeling af rettigheder for dem, der
får afslag, ud fra nogle kriterier. Dem, der sidder i udrejsecentrene, beder ikke om
en lækker lejlighed og en høj kontanthjælp – de beder bare om lov til at være i Danmark, lov til at tage et job, og lov til at bo ude i samfundet. Som anerkendt flygtning
har man ret til social og økonomisk støtte, men for de afviste kunne man indføre
nogle gradvise optjeningsprincipper som alternativ til et håbløst liv i centrene.

*) Dog er der optjeningsperioder for økonomiske ydelser, og stemmeret opnår man først via statsborgerskab, hvilket ligger meget langt ude i fremtiden.
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3 f: Udvikle alternativer til deportation samt monitorering af hjemrejste
For dem, der faktisk godt kan sendes hjem med tvang, er der også brug for at ændre
politikken og strategien. Tvangsmæssige deportationer er overgreb, som bør undgås
helt. De undersøgelser, der findes, tyder på at de tvangshjemsendte møder en lang
række problemer, og at det ikke er en holdbar løsning. DRC skriver i deres Return
Policy, at tvangsmæssige deportationer helt bør undgås (SS).
Man bør i langt højere grad lave individuelle planer i samarbejde med den afviste,
og evt. lade folk gennemføre en rigtig uddannelse inden de rejser – ikke bare en
uges kursus, som Hjemrejseloven nævner. En større økonomisk støtte til at etablere
sig i hjemlandet er også nødvendig. Der skal mere til end en symaskine eller lidt
frisørudstyr, og det skal ske i samarbejde med NGO’er i hjemlandet, på en måde så
lokalsamfundet også får glæde af støtten, og så den hjemvendte ikke bliver mål for
kidnapning, afpresning osv.
Der er desuden brug for at monitorere, hvad der sker med de hjemvendte. Der indhentes i dag ingen systematisk viden om, hvordan det går med dem.
“En løsning til at sende nogle hjem, ville være at tilbyde dem et fast job med en
ordentlig løn. Nogle af de danske firmaer kunne være interesseret i at etablere
sig i Afghanistan, og der kunne man have en gensidig fordel af at uddanne og
træne afviste afghanere i Danmark og sikre dem et job derhjemme. Det ville også
give en fordel for lokalsamfundet, og dermed ikke udsætte de hjemvendte for så
meget negativt. Uddannelse alene er ikke nogen sikkerhed, for der er masser af
højtuddannede uden job i Afghanistan.”
- Fareed, afghansk flygtning og forsker
“Fra visse lande kan man måske overtale nogle til at vende tilbage, hvis de får
en uddannelse og nogle penge med tilbage, så de kan klare sig. Men hvis du
har prøvet at være i fængsel i Eritrea, så er der intet på jorden, der kan få dig til
overveje det. Hvad er det værste sted i Danmark? Ellebæk? Fint med mig. Jeg vil
hellere sidde i fængsel i Danmark end være på fri fod i Eritrea. Min pointe er, at
det kræver individuelle løsninger, der er stor forskel.”
- Yohannes, flygtning fra Eritrea og ingeniør
“Man er nødt til at erkende, at nogle er for bange til at rejse ud. Mange har været
udsat for ting, der har givet dem ar på krop og sjæl. Meldepligt eller indespærring
vil ikke hjælpe på det. Det ensidige fokus på udrejse, senest forstærket med
oprettelsen af Hjemrejsestyrelsen, er en barriere for en mere helhedsorienteret
tilgang, hvor man sikrer den ro og stabilitet, som er en forudsætning for at en
person kan overveje en frivillig hjemrejse.”
- Martin Lemberg-Pedersen, Centre for Advanced Migration Studies (AMIS),
Københavns Universitet
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KONKLUSION
Den nuværende politik overfor afviste asylansøgere er en bevidstløs videreførelse
af 38 års fiasko. Udrejsecentrene har ikke øget antallet af udrejser til hjemlandene,
men udelukkende øget antallet af “forsvundne”. Den hårde linje med at lægge pres
på afviste har meget negative og direkte skadelige konsekvenser, samt store menneskelige og økonomiske omkostninger.
Årsagen til denne fiasko er en total mangel på forståelse for, hvordan asylansøgere
tænker og reagerer, og hvad de kommer fra. Systemet hviler derfor på forkerte præmisser, og er skabt ud fra politikeres mavefornemmelser fremfor erfaringer og fakta.
Der findes allerede en række muligheder indenfor loven, som kunne løse mange af
de fastlåste sager på en mere pragmatisk måde, og der er ikke belæg for påstanden
om at antallet af nye asylansøgere af den grund vil stige. I øvrigt må det aldrig blive
et mål i sig selv at undgå at modtage flygtninge.
Desuden er problemet i høj grad selvskabt af den danske stat, og kunne i mange
tilfælde forebygges. I dag producerer systemet afviste og fastlåste, og illegaliserer
et stigende antal mennesker. Ønsket om at have kontrol med udlændingene fører
direkte til det modsatte: at flere undviger enhver form for registrering og lever som
rettighedsløse udenfor samfundet.
Rapportens anbefalinger er bygget på forskning, interviews med flygtninge, eksperter, ansatte i asylsystemet og ikke mindst mange års erfaring fra Refugees Welcomes rådgivningsarbejde. Anbefalingerne vil spare samfundet mange penge og vil
samtidig klæde mennesker på til at være en aktiv del af det globale samfund i stedet
for at nedbryde dem. Det er på tide, at vi ændrer kurs.
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SHAKIB, AFGHANISTAN
Shakib forlod Afghanistan som 13-årig. De næste mange måneder rejste han mod
Europa gennem Iran, Tyrkiet og Grækenland. Her holdt han en pause og tjente
penge på at samle frugt på en gård, så han kunne betale for sin videre rejse. I Italien
sov han i nogen tid på gaden ved siden af Roms hovedbanegård. Herfra fortsatte
han langsomt sin rejse gennem Frankrig og Tyskland til Danmark. Han vidste ikke
andet om landet, end at det havde været del af koalitionen i hans hjemland.
Da Shakib nåede Danmark, var han fyldt 15 år. De danske myndigheder aldersbestemte ham, og fortalte, at han som mindreårig asylansøger var beskyttet mod
deportation indtil han fyldte 18 år. Mens hans asylansøgning blev behandlet fandt
han ro, stabilitet og håb. Shakib fik gode venner, arbejdede med danske børn i en
ungdomsklub, og begyndte at håbe på en fremtid I Danmark. Han fik imidlertid
afslag på sin asylsag, og han vidste, at hans 18-års fødselsdag ville betyde begyndelsen på en hjemsendelsesproces.
Få måneder før sin fødselsdag forlod han centeret og rejste tilbage til Paris, hvor
han havde opholdt sig på sin vej mod Danmark, og hvor han kendte andre afghanere, der havde fået afslag i Danmark og som sidenhen havde opnået asyl. De
første måneder sov han på fortove, under broer og i lejre, hvor han mødte hjemløse
franskmænd, Roma-familier og andre der, som ham selv, kom fra konfliktzoner i
hele verden. Han mødte forskellige hjælpeorganisationer og lærte fransk, så han nu
var firsproget i dhari, engelsk, dansk og fransk.
Shakib arbejdede sort som rengøringsmand på et dansk kontor i et af Paris’ rige
kvarterer, hvor han fik lov til at tage brusebad og lade sin telefon op. Danskerne her
fortalte ham ofte, hvor forkert det var, at den danske stat kunne bruge penge på en
klog ung mand i tre år, for derefter at ville deportere ham til et land, hvor situationen
var så slem, at Danmark havde sendt tropper.
Selv om Shakib arbejdede for en lav løn, kunne han nu forlade livet på gaden og
leje en lille lejlighed med flere andre afghanere. En dansker bosat i Paris hjalp ham
med hans asylsag. Han valgte at fortælle om sin sag på dansk, da det var blevet det
sprog, han følte sig mest hjemme i. I efteråret 2015, 18 måneder efter at han var
ankommet til Paris anden gang, og næsten 5 år efter at han havde forladt Afghanistan, fik Shakib asyl i Frankrig. Han var da 19 år gammel.
De fleste uledsagede mindreårige går igennem et lige så barsk og urimeligt forløb
– og den særlige § 9 c, stk 3 i udlændingeloven beskytter dem ikke (se side 24).
Læs mere om Shakibs rejse og asylforløb i Danmark og Frankrig i Carolina Sanchez Boe: The Undeported. The Making
of a Floating Population of Exiles in France and Europe. Rowman an Littlefield, Challenging Migration Studies. 2021.
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Hvis man får afslag på asyl, virker det indlysende, at man skal rejse tilbage
til hjemlandet. Men så enkel er virkeligheden desværre ikke. Langt de fleste
forsvinder, nogle få rejser hjem, og den sidste del sidder fast i asylcentrene i
mange år. Det skyldes mange ting, bl.a. angst for at vende hjem og tekniske
problemer med at skaffe papirer.
Skiftende danske regeringer gennem 38 år har været enige om at videreføre
den samme strategi: at presse de afviste til at opgive ved at gøre deres liv så
ubehageligt som muligt. Strategien har aldrig virket, og den har en lang række
negative konsekvenser. Overfor politikerne står forskningen, de forskellige ak
tører i asylsystemet og ikke mindst flygtningene selv – og de er alle sammen
forbavsende enige om, hvordan problemet relativt nemt kan afhjælpes.

EN FAST HÅND I RYGGEN

Hvad skal der ske med de mennesker, der får afslag på asyl?

EN FAST HÅND I RYGGEN
– OM AFVISTE ASYLANSØGERE OG HJEMREJSE

I denne rapport kan du læse, hvordan situationen for de afviste har udviklet sig
gennem tiden. Du kan finde tal og statistikker, og du kan læse, hvad forskningen
på området har vist. Og ikke mindst en række anbefalinger til at løse problemet.
Rapporten er henvendt til alle, der interesserer sig for flygtninge – enten via
deres arbejde som journalister, politikere, integrationsmedarbejdere, sprog
lærere – eller som frivillige kontaktpersoner, naboer, aktivister.
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