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Høring over udkast til forslag til lov om ændring af
udlændingeloven (Ændring af udvisningsreglerne m.v.)

Ministeriet har ved e-mail af 3. oktober 2016 til Dansk Flygtningehjælp
anmodet om at modtage eventuelle bemærkninger til forslaget.
Dansk Flygtningehjælp sætter pris på muligheden for at fremkomme med
bemærkninger.
Dansk Flygtningehjælp finder den manglende respekt for Danmarks
internationale forpligtelser på det menneskeretlige område, som det
fremsatte lovforslag er udtryk for, yderst beklagelig. Det fremgår af
lovforslaget, at udvisning kun skal undlades, hvis det ”med sikkerhed vil være
i strid med Danmarks internationale forpligtelser”. Flygtningehjælpen finder
det stærk beklageligt, at regeringen således klart indikerer, at man i Danmark
hellere udviser en person for meget end en person for lidt, uanset den risiko
dette måtte indebære for det enkelte menneskes liv og sikkerhed.
Af hensyn til de meget alvorlige konsekvenser en udvisning kan have for en
flygtning, blev der i Flygtningekonventionen formuleret særlige regler om, at
udvisning af flygtninge kun bør ske i exceptionelle tilfælde. Ifølge
Flygtningekonventionens art. 32 kan der således alene ske udvisning af en
flygtning, hvis det sker af hensyn til den nationale sikkerhed eller den
offentlige orden. Videre følger det af art. 33, stk. 2, at det almindelige
’refoulement’-forbud kun kan fraviges for flygtninge, der med rimelig grund
må anses for en fare for landets sikkerhed, eller som efter endelig dom for en
særlig farlig forbrydelse må betragtes som en fare for samfundet. Udvisning
af en flygtning på grund af mindre alvorlig kriminalitet vil således være i strid
med Flygtningekonventionen.
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Dansk Flygtningehjælp antager derfor, at i det omfang, det ’med sikkerhed’
kan lægges til grund, at en udvisning af en flygtning ikke opfylder kravet om
at ske af hensyn til den nationale sikkerhed eller den offentlige orden jf.
kravene i Flygtningekonventionen, vil der maksimalt kunne blive tale om en
betinget udvisning.
Imidlertid finder Flygtningehjælpen det yderst beklageligt, at der med
lovforslaget åbnes op for, at der i tvivlstilfælde kan ske udvisning af
flygtninge og andre udlændinge i strid med Flygtningekonventionen eller
andre internationale forpligtelser.

Med venlig hilsen
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Generalsekretær
Dansk Flygtningehjælp
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