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Forslag til folketingsbeslutning
om afvisning af asylansøgere ved grænsen

Folketinget pålægger regeringen at gennemføre de nødvendige ændringer i dansk lovgivning m.v. med henblik på at sikre, at
dansk politi og andre myndighedspersoner får beføjelse til og instruks om at afvise asylansøgere ved grænsen, såfremt det
utvivlsomt konstateres, at indrejsen til Danmark foregår fra et sikkert land.
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Bemærkninger til forslaget
Beslutningsforslaget er en delvis genfremsættelse af be-

slutningsforslag nr. B 98, folketingsåret 2015-16, med juste-
rede og nye bemærkninger. Der henvises til www.folke-
tingstidende.dk, Folketingstidende 2015-16, sektion A, B 98
som fremsat, sektion B, betænkning over B 98, og sektion F,
møde 93, kl. 13:23, og møde 107, kl. 11:50.

Afvisning af asylansøgere ved grænsen er ligeledes be-
handlet i beslutningsforslag nr. B 51, folketingsåret
2016-17, og beslutningsforslag nr. B 106, folketingsåret
2017-18. Der henvises til www.folketingstidende.dk, Folke-
tingstidende 2016-17, sektion A, B 51 som fremsat, sektion
B, betænkning over B 51, og sektion F, møde 72, kl. 15:10,
og møde 101, kl. 13:27, og til Folketingstidende 2017-18,
sektion A, B 106 som fremsat, sektion B, betænkning over
B 106, og sektion F, møde 97, kl. 16:31, og møde 107, kl.
09:29.

Baggrund for forslaget
Forslagsstillerne finder principielt, at asylansøgere skal af-

vises allerede ved de danske grænser, hvis de forsøger at
indrejse til Danmark fra et sikkert land.

Danmark har siden vedtagelsen af udlændingeloven af 8.
juni 1983 modtaget mange asylansøgere. Mange af asylan-
søgerne er kommet fra lande i Mellemøsten og er rejst gen-
nem flere sikre lande, herunder lande, der har underskrevet
FN᾽s flygtningekonvention, før ankomsten til Danmark.

I spørgsmål om Danmarks udlændingepolitik er det vigtigt
at være på forkant med udviklingen. Måske står Europa end-
nu en gang over for et massivt pres på de europæiske græn-
ser med mange asylansøgere til følge. Tyrkiets præsident,
Erdogan, har f.eks. truet med at åbne de tyrkiske grænser og

sende de flere millioner flygtninge, der p.t. opholder sig i
Tyrkiet, mod Europa.

Det vil derfor være rettidig omhu, at Danmark indretter
sin asylpolitik på en måde, så asylansøgere, der forsøger at
indrejse til Danmark fra sikre lande, afvises ved grænsen.

Ikke i strid med FN’s flygtningekonvention
Det er ikke i strid med FN’s flygtningekonvention fra

1951 at afvise asylansøgere ved grænsen, hvis disse kommer
fra et sikkert land. Konventionen forbyder alene at udvise
eller afvise flygtninge til usikre lande – ikke til sikre lande.

Det følger af flygtningekonventionen fra 1951, artikel 33,
stk. 1, om forbud mod udvisning eller afvisning, at: »Ingen
kontraherende stat må på nogensomhelst måde udvise eller
afvise en flygtning ved grænserne til sådanne områder, hvor
hans liv eller frihed ville være truet på grund af hans race,
religion, nationalitet, hans tilhørsforhold til en særlig social
gruppe eller hans politiske anskuelser.«

Danmark kan således som den klare hovedregel afvise
asylansøgere ved den dansk-tyske, dansk-svenske og dansk-
polske grænse eller ved andre grænseovergange, hvis de
kommer til Danmark fra sikre lande, med den begrundelse at
asylansøgeren kommer fra et sikkert land. Det vil være til-
fældet, hvis asylansøgeren forsøger at indrejse til Danmark
fra eksempelvis Tyskland, Sverige eller Polen. De nævnte
lande er sikre at opholde sig i. Desuden har de pågældende
lande underskrevet FN᾽s flygtningekonvention, og asylansø-
gere vil derfor nyde den samme beskyttelse i disse lande,
som de ville kunne få i Danmark.
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Skriftlig fremsættelse

Peter Skaarup (DF):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved
at fremsætte: Forslag til folketingsbeslutning om afvisning af

asylansøgere ved grænsen.
(Beslutningsforslag nr. B 72)

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager
forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.
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