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Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Røde Kors takker for invitationen til at afgive høringssvar over udkast til lovforslag om omdannelse af
retsforbeholdet til en tilvalgsordning.
Sommeren 2015 har vist, at de massive flygtninge- og migrationsstrømme, som meget synligt har
ramt Europa, kræver løsninger som rækker ud over, hvad vi i Danmark kan stå alene med. Det er
vanskeligt at forestille sig, at flygtninge- og migrationsstrømmene på kort sigt reduceres i en grad, så
der ikke vil være behov for fælles politiske og konkrete løsninger i EU.
Derfor er det Røde Kors' opfattelse, at der så bredt som muligt i Folketinget skabes rammer for dansk
deltagelse i fælleseuropæisk indsatser på flygtninge- og migrationsområdet. I første omgang betyder
det, at Danmark på området for asyl og indvandring fortsætter sin deltagelse under Dublin lllforordningen og Eurodac-forordningen, hvor vi i dag har parallelaftaler med EU.
For Røde Kors er det vigtigt at mennesker, der på grund af krig og konflikt har behov for og krav på
beskyttelse, behandles efter forskrifterne i medfør af flygtningekonventionen. Men det er også vigtigt,
at migranter, som ikke har krav på beskyttelse, vendes i døren. Den bedste måde at vende migrationsstrømmene er, at Danmark og EU aktivt medvirker til, at fremtidsudsigterne forbedres i de lande,
som migranterne rejser fra.
Endelig ønsker Røde Kors at understrege betydningen af det europæiske samarbejde, der kan være
med til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet såsom terror, trafficking og menneskesmugling. I vores arbejde herhjemme og i verdens brændpunkter mærker vi konsekvenserne af forbrydelser og kriminalitet, som kræver et tæt samarbejde mellem myndigheder på tværs af nationale grænser.
Venlig hilsen
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