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Retsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Retsudvalget har den 13. august 2020 stillet følgende spørgsmål nr. 1677 (alm. 

del) efter ønske fra Rosa Lund (EL) til udlændinge- og integrationsministeren, som 

hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 1677: 

 

Vil ministeren redegøre for, hvad regeringen vil gøre for at imødekomme de me-

get alvorlige kritikpunkter i rapporten fra Europarådets Komité til Forebyggelse af 

Tortur (CPT) offentliggjort den 7. januar 2020, idet der henvises til REU alm. del – 

bilag 187? 

 

Svar: 

 

Europarådets Torturkomité (CPT) har på baggrund af sit besøg i Danmark den 3. til 

den 12. april 2019 afgivet en rapport med en række anbefalinger angående bl.a. 

forholdene for udlændinge, som er frihedsberøvet efter udlændingeloven.  

 

Vi tager naturligvis kritikken fra CPT alvorligt, og der skal generelt være ordentlige 

forhold for frihedsberøvede udlændinge i Danmark. Når det er sagt, er det også 

vigtigt at understrege, at det er den danske regering og Folketinget, der træffer 

beslutning om forholdene for frihedsberøvede udlændinge.  

 

Det er også vigtigt at holde for øje, at der er udlændinge i Danmark, som ikke har 

lovligt ophold, og som nægter at samarbejde med myndigheder om deres udsen-

delse. Der er også udlændinge, som ikke ønsker at samarbejde om at oplyse deres 

asylsag ved f.eks. at nægte at få fastlagt deres identitet. Det er regeringens klare 

holdning, at udlændinge uden lovligt ophold har en pligt til at rejse ud af landet 

hurtigst muligt, ligesom udlændinge har pligt til at samarbejde med myndighe-

derne. I den forbindelse sender frihedsberøvelse et vigtigt signal om, at det ikke er 

omkostningsfrit at nægte at samarbejde med myndighederne, ligesom det er et 

nyttigt redskab til at motivere udlændinge uden lovligt ophold til at forlade lan-

det.  
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Det bemærkes, at de materielle forhold på bl.a. Udlændingecenter Ellebæk, som 

drives af Kriminalforsorgen, henhører under Justitsministeriet. 

 

 

Kaare Dybvad Bek  

/ 

 

 

Louise Ersbøll Leimand 

 


