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Høringssvar ang. udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for at pålægge en
udlænding, der skal udrejse af landet, at lade sig undersøge for en sygdom omfattet af epidemiloven).
Røde Kors takker for muligheden for at afgive høringssvar i forhold til udkastet til lov om ændring af
udlændingeloven.
Røde Kors anerkender regeringens ønske om at effektuere udsendelse af personer, der har fået afslag
på ansøgning om ophold i Danmark. Det er samtidig vores holdning, at udsendelse skal ske så skånsomt
som muligt med udgangspunkt i at en frivillig hjemsendelse er bedre for begge parter .
Brug af tvang med formålet at teste for Covid19, kan være voldsomt indgribende for den enkelte og
bør kun ske undtagelsesvis og med udgangspunkt i en række forbehold.
For det første vil Røde kors rette fokus mod, at det er et grundlæggende princip, at indgreb i den
personlige frihed skal være proportionelle i forhold til, hvad man ønsker at opnå. I tilfælde af det aktuelle spørgsmål om smitte med Covid19 bør det vurderes, om en kortere udsættelse af udrejsen kan
åbne mulighed for, at udsendelse kan ske, uden tvangsmæssig test.
Røde Kors mener derudover, at det bør sikres, at der foregår en grundig individuel vurdering i forhold
til, om den pågældende udlænding er i en særlig sårbar situation og derfor bør undtages for testning,
det kan for eksempel gælde psykisk syge, stærkt traumatiserede, uledsagede mindreårige og gravide.
Slutteligt vil vi rette fokus mod, at sundhedsdata altid er personfølsomt og udveksling uden samtykke
som udgangspunkt ikke bør finde sted.
Hvis det vurderes, at det er nødvendigt at ændre loven så tvangstestning bliver muligt, vil vi fra Røde
Kors side opfordre til, at det bliver med det forbehold, at der indlægges en solnedgangsklausul i lov-
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ændringen. Denne klausul skal sikre at ændringen kun kan gøre sig gældende i henhold til den nuværende Corona-pandemi, og at der ved en eventuel fremtidig global epidemi, skal tages stilling til spørgsmålet igen.
Venlig hilsen

Anders Ladekarl
Generalsekretær
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