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Lovsekretariatet  
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

Medlem af Folketinget Josephine Kock (ALT) har den 23. marts 2016 stillet følgen-

de spørgsmål nr. S 870 til udlændinge-, integrations- og boligministeren, som 

hermed besvares. 

 

Spørgsmål S 870: 

 

Hvad er ministerens holdning til, at FN’s Torturkomite fornylig efter eksaminatio-

nen af Danmark i menneskerettigheder i Geneve i november har opfordret Dan-

mark til at sørge for, at torturofre bliver identificeret tidligt i asylprocessen, og at 

der foretages en lægefaglig undersøgelse, når det er nødvendigt? 

 

Svar: 

 

Det er regeringens grundsynspunkt, at Danmark skal leve op til de internationale 

forpligtelser, som Danmark har påtaget sig. Det gælder selvfølgelig også på ud-

lændingeområdet.  

 
Regeringen tager det derfor alvorligt, når FN’s Torturkomité fremkommer med 
anbefalinger i forhold til Danmarks efterlevelse af konventionen mod tortur og 
anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.  

  

Det er efter min opfattelse vigtigt, at torturofre bliver identificeret tidligt i asyl-

processen, så ofrene kan modtage den nødvendige støtte, og således at oplysnin-

ger om eventuel tortur mv. kan indgå i asylsagsbehandlingen.  

 

På den baggrund bliver samtlige nyankomne asylansøgere tilbudt en lægeunder-

søgelse efter ankomsten til Danmark. Formålet med undersøgelsen er bl.a. at 

vurdere, om asylansøgeren har været udsat for tortur. Herudover er personalet på 

modtagecentrene og sagsbehandlerne i Udlændingestyrelsen opmærksomme på 

eventuelle tegn på, at en asylansøger har været udsat tortur. Det gælder både i 

forbindelse med asylinterviews og under den daglige kontakt i asylcentrene. 

 

I tilfælde, hvor tortur påberåbes af asylansøgeren som en af grundene til asyl, kan 

udlændingemyndighederne iværksætte en undersøgelse af asylansøgeren for 

derved at klarlægge, om den pågældende har været udsat for tortur, inden der 
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træffes afgørelse i asylsagen. Udlændingemyndighederne er således særligt op-

mærksomme på identificeringen af torturofre i asylprocessen.  
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