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Vedr. udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (ændring af kriterierne 

for udvælgelse af kvoteflygtninge) 

 

Røde Kors takker for lovudkastet.  

 

Når kvoteflygtninge begynder en ny tilværelse i Danmark står Røde Kors parat. Det gør vi med en 

række sociale integrationsindsatser baseret på ca. 1.000 Røde Kors-frivillige’ aktive indsats i over 56 

byer. Vi understøtter hele familien gennem netværk og kompetenceudvikling. Det gør vi med et inte-

grationsarbejde, der er baseret på samarbejde med kommuner og øvrigt foreningsliv – med henblik 

på at skabe helhed og styrke den fælles indsats.  

 

Røde Kors har i alt 25.000 frivillige i Danmark med mange muligheder for at skabe synergi og inklusi-

on i det frivillige foreningsliv.  

 

På den baggrund har Røde Kors følgende generelle bemærkninger til lovudkastet:  

 
 Røde Kors hilser lovudkastet velkommen, som indebærer, at det nuværende integrationspo-

tentialekriterium fra 2005 ophæves. Med udkastet lægges der op til en konkret og individuel 

vurdering, hvilket vi anser for nødvendigt for at opretholde fokus på såvel beskyttelsesbeho-

vet som andre humanitære individuelle behov, eksempelvis spørgsmålet om tilknytning til 

nær familie i Danmark.  

 

 Da antallet af flygtninge med anerkendte beskyttelsesbehov i flygtningelejrene langt oversti-

ger antallet af flygtninge som Danmark tager imod som kvoteflygtninge, anerkender Røde 

Kors behovet for, at der opstilles subsidiære kriterier for udvælgelsen.  

 
 Som erstatning for det nuværende udvælgelseskriterium foreslås det med lovudkastet, at der 

tages udgangspunkt i, hvad Danmark kan tilbyde de pågældende flygtninge sammenholdt 

med flygtningenes konkrete behov og forventninger, så der etableres en varig løsning.  

 
 Røde Kors finder, at Justitsministeriets foreslåede kriterier stemmer godt overens med 

UNHCR's anbefaling om, at modtagerlandene fokuserer på samfundets forudsætninger og 

styrker, når de skal foretage udvælgelse. Røde Kors peger dog på, at dette tilsvarende for-

pligter det danske samfund til løbende at sikre relevante tilbud og faciliteter til målgruppen.  I 

den forbindelse stiller Røde Kors sig til rådighed for et tættere samarbejde med stat og kom-

muner.  
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Specifikke bemærkninger til lovudkastet  

I de generelle bemærkninger til lovudkastet (afsnit 2.3.2) samt i bemærkningerne til lovudkastets 

enkelte bestemmelser nævnes eksempler på, hvorledes kriterierne kan anvendes i praksis.  

 

 Her nævnes blandt andet grupper som Danmark umiddelbart vurderes at være særlig kvalifi-

ceret til at håndtere (afsnit 2.3.2). Det drejer sig om LGBTI-personer, børnefamilier, udsatte 

kvinder og børn samt menneskerettighedsforkæmpere, hvor det danske samfund har en 

rummelighed og mulighed for at tilbyde gode vilkår for en selvstændig tilværelse. Røde Kors 

er enig i dette perspektiv. 

 

 Det fremgår af bemærkninger til lovudkastets enkelte bestemmelser, at der ikke er tale om 

en udtømmende liste af grupper eller enkeltpersoner. Det forudsættes ligeledes, at anvendel-

sen af de foreslåede kriterier bliver fleksibel og tilpasses den konkrete flygtningelejr, hvorfra 

der skal ske udvælgelse (lovudkastets afsnit 2.3.2). Røde Kors er enig i dette perspektiv.  

 
 Røde Kors anerkender samtidig, at det kan være relevant at udvælge flygtninge, hvis behov 

svarer til eksisterende kommunale faciliteter og tilbud, for at Danmarks forudsætninger ud-

nyttes bedst muligt. Det kan eksempelvis være bestemte boligformer eller konkrete integrati-

onsprojekter og erfaringer.  

 
Røde Kors peger på, at dette kriterium, jf. vores generelle kommentarer, nødvendigvis må gå 

hånd i hånd med, at Danmark løbende justerer sine integrationstilbud og faciliteter, så de 

imødekommer målgruppernes behov.  

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Anders Ladekarl  


