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Høringssvar til lovforslag om ny kvoteordning 

Røde Kors takker for invitationen til at afgive høringssvar til udkast til lov om ændring af udlændinge-

loven indeholdende forslag til en ny kvoteordning. 

 

Både Røde Kors i Danmark og de nationale Røde Kors og Røde Halvmåne selskaber yder en stor ind-

sats i de lande, hvor flygtningene opholder sig i lejre. Vi ved, at der er et stort behov for en omfat-

tende humanitær indsats, og hjælp til at klare sig i nærområderne er en meget vigtig dimension af 

hjælpearbejdet. Men det er ikke nok.  

 

Der er i disse år et historisk højt antal flygtninge i verden, og set i forhold til det, bør Danmark efter 

vores opfattelse tage del i det internationale ansvar for at få nogle af disse flygtninge genbosat. Med 

det fremsatte lovforslag lægges der op til, at Danmark skal afvige fra den årelange praksis, der har 

været for at tage ansvar for at genbosætte i gennemsnit 500 flygtninge årligt. Det er et bidrag, som 

efter Røde Kors’ opfattelse, burde fastholdes. 

 

Vi anerkender, at en vellykket integration er væsentlig for opbakningen til modtagelse af flygtninge i 

Danmark. Men vi finder, at det er forkert at gå væk fra flerårige kvoter og i stedet give den siddende 

minister kompetence til at beslutte genbosætningskapaciteten for det indeværende år på baggrund af 

niveauet for spontane asylansøgere, og hvordan de udlændinge, der allerede befinder sig i Danmark, 

er integrerede.    

 

For det første vil dette ramme de særligt sårbare fra den såkaldte ”Twenty-or-More” pulje, der består 

af syge, behandlingskrævende flygtninge og et antal sager, der hastebehandles, fordi der er tale om 

flygtninge, der risikerer umiddelbar hjemsendelse til hjemlandet eller overgreb i opholdslandet. Disse 

flygtninge er nogle af de mest sårbare og generelt set en gruppe, der er helt uden andre muligheder 

for at komme videre fra de flygtningelejre, hvor de har opholdt sig, for fleres vedkommende i flere år.  

 

For det andet er modtagelsen af kvoteflygtninge et afgørende komponent i det internationale sam-

funds bestræbelser på at håndtere de store flygtningestrømme, som en række langvarige konflikter 

og kriser har skabt på en både humanitær og bæredygtig måde. Således vedtog FN’s generalforsam-

ling, inklusiv Danmark, den såkaldte ”New York Declaration for Refugees and Migrants”, som blandt 

andet fastslår landenes opbakning til flere lovlige veje til beskyttelse i tredje lande, herunder at øge 

antallet af genbosætninger. Røde Kors mener, at Danmark med aflysningen af flerårige kvoter for-

sømmer de løfter, der er formuleret i New York-deklarationen. Ydermere risikerer vi, at det vil give 
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andre lande et påskud for ligeledes ikke at genbosætte anerkendte flygtninge via det internationale 

genbosætningssystem.   

 

For det tredje er genbosætning en vigtig komponent i forhold til landene i de såkaldte nærområder, 

som i dag huser langt størstedelen af verdens flygtninge. Der er både i Danmark og internationalt set 

bred politisk opbakning til, at det også fremover er her, langt de fleste flygtninge skal hjælpes. Inter-

nationalt set arbejdes der på at hjælpe disse værtssamfund med en bedre respons, hvor flygtninge i 

langt højere grad integreres i og får adgang til lokale strukturer, institutioner og services. Men det 

ændrer ikke på, at mange af værtslandene i nærområderne er under stort pres fra det store antal 

flygtninge, som de har modtaget. Skal nærområderne også fremover bære langt den største del af 

ansvaret for verdens flygtninge, er der behov for og ikke mindst en forventning fra landene om, at vi 

bidrager med humanitær hjælp, investeringer i infrastruktur og jobskabelse OG genbosætning af et 

mindre antal anerkendte kvoteflygtninge igennem det internationale genbosætningssystem.  

  

For det fjerde er genbosætning via kvoter en af flere veje til at forhindre de mange tragiske dødsfald 

for flygtninge på ruten mod et sikkert tredje land, og ligeledes afgørende i kampen mod kyniske 

menneskesmuglere.  

  

Beslutningen om ikke at modtage kvoteflygtninge i 2018 begrundes blandt andet med det høje antal 

spontane asylansøgere i 2014, 2015 og første halvdel af 2016. Der var i de år tale om en helt særlig 

situation med et indrejsetal, der var det højeste siden krigen på Balkan i 90’erne. Der har efterføl-

gende været en brat opbremsning i antallet af spontane asylansøgere, og tallet for 2017 kommer til 

at være det laveste i mange år. Prognosen for 2018 er tilsvarende lav. Det skal her også fremhæves, 

at en række lande, som vi normalt sammenligner os med, yder et langt større bidrag til genbosæt-

ning, uafhængigt af antallet af spontane asylansøgere. 

 

 

Røde Kors står naturligvis til rådighed for uddybning af disse bemærkninger. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Anders Ladekarl 

Generalsekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


