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Høringssvar til Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Ændring af 

udvisningsreglerne samt indsættelse af reglerne om udvisning af udlændinge omfattet af 

EU-reglerne) 

Røde Kors takker for muligheden for at afgive høringssvar til ovennævnte forslag. 

 

Udlændingelovens regler om udvisning har i mange år bygget på en såkaldt trappestige, der har 

angivet en sammenhæng mellem opholdstid i Danmark og begået kriminalitets alvorlighed i forhold til 

adgangen til at udvise en udlænding. Med det foreslåede fjernes trappestigen til fordel for en generel 

henvisning til, at det kun er, når Danmarks internationale forpligtelser står i vejen for det, at der ikke 

skal udvises i forbindelse med en straffesag, hvor der idømmes ubetinget fængsel, eller hvor der 

idømmes betinget fængsel, men udlændingens opholdstid er mindre end 5 år.  

 

Røde Kors skal til det bemærke, at man ved at indføre en generel henvisning til Danmarks 

internationale forpligtelser gør retstilstanden mindre gennemsigtig. Danmarks internationale 

forpligtelser vil i denne sammenhæng hyppigst være EMRK og de dynamiske fortolkninger af den, der 

følger af afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. De danske domstole skal derfor 

fortsat have stor opmærksomhed på udviklingen i afgørelserne derfra, og det er vigtigt, at 

information om afgørelserne fra EMDK opdateres løbende og er tilgængelig for både borgere, 

anklagere, forsvarere og dommere. 

 

Udvisning er en alvorlig og indgribende tillægsstraf, særligt for flygtninge, der ved udvisning vil 

komme på tålt ophold uden udsigt til uddannelse og arbejde og ofte med begrænset kontakt med 

familie, herunder børn. Både for den gruppe og for andre udlændinge med mange års ophold i 

Danmark, er proportionalitetsvurderingerne i sagerne afgørende for retssikkerheden. Røde Kors finder 

det således positivt, at de hensyn, der ifølge § 26 skal indgå i afvejningen af den enkeltes personlige 

forhold overfor statens ønske om udvisning, er uændrede. Beskyttelse af familiens enhed, alvorlige 

helbredsproblemer og den konkrete mulighed for at klare sig i hjemlandet skal således fortsat 

vurderes forud for udvisning, hvilket sikrer den proportionalitet, der lægges vægt på i EMRDs 

afgørelser. 

 

Det fremgår af forslagets almindelige bemærkninger, at Udlændinge- og Integrationsministeriet 

forventer, at de foreslåede ændringer i et vist omfang vil kunne medvirke til, at kriminelle 

udlændinge udvises, men også, at det forventes, at der ikke vil blive tale om markant flere udviste i 

praksis. I forlængelse af det, vil Røde Kors gerne her rejse, at vi er bekymrede for, at der på sigt 

også kommer til at være flere udvisningsdømte indkvarteret på Kriminalforsorgens Udrejsecenter 
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Kærshovedgaard. Vi oplever allerede nu, at vi i vores arbejde på centret møder flere og flere beboere 

med alvorlige psykiatriske diagnoser, udvisningsdømte kriminelle der er løsladt til Kærshovedgaard 

efter afsonet straf og enlige kvinder og unge mennesker, der alle er henvist til at leve sammen under 

vanskelige og restriktive forhold. Røde Kors er bekymret for situationen for de særligt sårbare og 

omsorgsbeboerne på centret, og skal opfordre til, at dialogen om adskillelse af beboergruppen 

intensiveres, med henblik på at der findes alternativ indkvartering af for eksempel enlige kvinder, 

psykisk syge beboere og unge.  

 

 

Røde Kors står til rådighed, hvis vores høringssvar skulle give anledning til spørgsmål.  

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Anders Ladekarl 

Generalsekretær 

 

 

 


