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Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ændring 

af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) 

Røde Kors takker for invitationen til at afgive høringssvar på udkast til lovforslag vedrørende ændring 

af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge. 

 

Røde Kors’ erfaringer på asyl- og integrationsområdet bekræfter, at reel integration og aktiv sam-

fundsdeltagelse er vigtige forudsætninger for en vellykket genbosætning. Derfor kan såvel hensynet 

til den enkelte kvoteflygtnings og vedkommendes families fremtidsmuligheder som generelle sam-

fundshensyn tale for, at der ved udvælgelse af kvoteflygtninge blandt andet kan lægges vægt på ud-

lændingens mulighed for at blive integreret i det danske samfund. 

 

Røde Kors skal samtidig slå fast, at det primære kriterium for udvælgelse af kvoteflygtninge fortsat er 

og bør være, om vedkommende er omfattet af flygtningekonventionen af 28. juli 1951, og dermed at 

beskyttelseselementet og genbosætning med mulighed for at holde familier samlet har højeste priori-

tet. Derfor bifalder Røde Kors, at det fremlagte forslag til ændring af udlændingeloven, præciserer 

dette forhold. 

 

Det er Røde Kors’ opfattelse, at Danmarks aftale med UNHCR om årligt at modtage ca. 500 kvote-

flygtninge, er en aftale af humanitær karakter. Og Røde Kors skal i den forbindelse gøre opmærksom 

på, at UNHCR har kritiseret Danmark for at indføre det subsidiære kriterium om integrationspotentia-

le. 

 

Derfor bifalder Røde Kors, at den nuværende anvendelse af hastepladser og pladserne under den så-

kaldte ”Twenty or More”-ordning ikke mindskes, og at det foreslåede integrationspotentialekriterium 

ikke vil skulle anvendes ved behandlingen af disse sager. Udlændingestyrelsen skal således som hidtil 

sikre, at der, i det omfang UNHCR anmoder om det, udvælges det nævnte antal flygtninge under de 

pågældende kategorier. 

 

UNHCR anbefaler generelt at der også bør fokuseres på samfundets forudsætninger, styrker og res-

sourcer for at kunne håndtere kvoteflygtninge. Røde Kors bemærker i den anledning, at det danske 

samfund generelt har gode forudsætninger for at hjælpe kvoteflygtninge med behov for sundhedsbe-

handling, rehabilitering af psykiske traumer, samt behov for psykosocial, social og pædagogisk støtte. 

Disse forudsætninger kan med fordel synliggøres i kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge. 
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Røde Kors står naturligvis til rådighed for uddybning af disse bemærkninger. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Anders Ladekarl 

Generalsekretær 


