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Spørgsmål nr. 692 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Det anbefales i punkt 128 i "Report to the Danish Government 

on the visit to Denmark carried out by the European Committee 

for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treat-

ment or Punishment (CPT) from 3 to 12 April 2019", at alle fri-

hedsberøvede udlændinge i Udlændingecenter Ellebæk og Ny-

købing Falster Arrest informeres om deres rettigheder og anmo-

des om at underskrive en bekræftelse af, at de er informeret om 

deres rettigheder på et sprog, de forstår. Vil ministeren sikre 

dette?

Spørgsmålet bedes besvaret senest 2 dage inden besvarelse af 

samrådsspørgsmål O.”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, som har oplyst følgende, 

og hvortil jeg kan henholde mig:

”Som det fremgår af den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 

691 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg, udleveres der i dag 

en informationsfolder (oversat til 10 sprog) til alle de frihedsbe-

røvede udlændinge i Nykøbing Falster Arrest, hvor de pågæl-

dende blandt andet kan finde information om sagsgange, klage-

muligheder, beskikkelse af advokat og procedurer for ikendelse 

af disciplinærstraf.

Det samme gør sig gældende i Udlændingecenter Ellebæk, hvor 

informationsfolderen er oversat til 14 sprog. 

Direktoratet for Kriminalforsorgen finder, at det forhold, at de 

frihedsberøvede udlændinge rutinemæssigt får udleveret en fol-

der af den nævnte karakter, er en hensigtsmæssig måde at give 

de pågældende information om deres rettigheder og pligter m.v. 

Det skønnes ikke påkrævet at indføre administrative systemer 

for at sikre dokumentation for, at der er givet en sådan informa-

tion.”
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