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Vedrørende udkast til forslag til Lov om ændring af Udlændingeloven (Bedre beskyttelse af 

ofre for menneskehandel og ret til fortsat ophold for voldsramte ægtefællesammenførte). 

 

Røde Kors takker for det fremsendte lovudkast.  

 

Røde Kors har gennem indkvarteringsopgaven af asylansøgere erfaringer med personer omfattet af 

lovudkastet.  Konkret har vi et tæt samarbejde med Center mod Menneskehandel om støtte og råd-

givning til handlede kvinder, der søger asyl.  

 

Røde Kors i Danmark har aktiviteter for handlede kvinder i en række af de pågældende hjemlande, 

herunder også i samarbejde med IOM (International Organization for Migration).  

 

Derudover har Røde Kors en række lokale netværksaktiviteter for voldsramte kvinder og deres børn. 

Det drejer sig bl.a. om mennesker, som har ophold i Danmark, hvoraf flere er ægtefællesammenførte 

og derfor omfattet af den del af lovudkastet, som omhandler ret til fortsat ophold for voldsramte æg-

tesammenførte.  

 

På denne baggrund har Røde Kors følgende bemærkninger:  
 

Lovudkastets dele om handlede kvinder 

 Røde Kors er enig i intentionerne, nemlig at sikre bedst mulige forhold og vilkår for ofre for 

menneskehandel.  

 

 Derfor hilser Røde Kors det velkommen, at man med lovudkastet tydeliggør den nuværende 

retstilstand i forhold til muligheden for at give midlertidig opholdstilladelse samt foreslår en 

forlængelse af reintegrationsperioden fra nuværende tre til seks måneder.  

 

 Røde Kors hilser det også velkommen, at den såkaldte forlængede refleksionsperiode udvides 

fra de nuværende 100 dage til i alt 120 dage.  

 

Røde Kors finder dog ikke, at den foreslåede forlængelse er tilstrækkelig i alle sager. Perso-

ner, som er ofre for menneskehandel, er ofte voldsomt traumatiserede af deres oplevelser. 

Den situation besværliggør den nødvendige styrkelse af den enkeltes psykiske og kompeten-
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cemæssige ressourcer forud for reintegration i hjemlandet. Røde Kors peger derfor på en 

større mulighed for et individuelt hensyn.  

 

Ret til fortsat opholdstilladelse for familiesammenførte personer 

 

 Med lovudkastet sikres det, at det ikke må tillægges betydning for spørgsmålet om opholdstil-

ladelse, at en udlænding kun har opholdt sig i landet i en kort periode, såfremt den pågæl-

dende eller dennes barn har været udsat for vold.  

 

Røde Kors er meget positiv over for denne del af lovudkastet, som efter vores opfattelse bi-

drager til at forhindre, at voksne såvel som børn fastholdes i voldelige situationer for at kunne 

blive i Danmark.  

 

 Røde Kors er tillige også glad for, at den nye beskyttelse også omfatter børn fra den nærme-

ste familie, som bor hos den pågældende udlænding. Samt for børn, som har fået opholdstil-

ladelse efter samme bestemmelse i udlændingeloven (§ 9, stk. 1, nr. 3) med henblik på 

adoption eller plejeophold.  

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

 

Anders Ladekarl  

Generalsekretær 

 

 

 

 

 

 


