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Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 11. august 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 384 (Alm. del) efter ønske fra Rosa Lund (EL) til udlændinge- og 

integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 384: 

 

Vil regeringen i lighed med den norske regering sikre, at LGBT+-personer priorite-

res ved udvælgelse af kvoteflygtninge på 2020-kvoten og de kommende års kvo-

ter, jf. presse eddelelse af 5. juli 2020 fra de  orske regeri g: ”Regjeri ge  vil 
prioritere flykt i ger so  er lesbiske, ho ofile, bifile og tra sperso er”, 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-vil-prioritere-flyktninger-som 

-er-lesbiske-homofile-bifile-og-transpersoner/id2722183/?fbclid=IwAR0Tb5mma8 

tGQW73wxMw3doY_49QW6Dv0RwllNpjIs-Di9Y_yKzkhfhIy-0k? 

 

Svar: 

 

1. Adgangen til at opnå opholdstilladelse som kvoteflygtning fremgår af udlæn-

dingelovens § 8. Kvoteflygtninge omfatter udlændinge, som kommer til Danmark 

som led i en aftale med De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge 

(UNHCR) eller lignende internationale aftale.  

 

Det primære kriterium for udvælgelsen af kvoteflygtninge er, om udlændingen er 

omfattet af udlændingelovens § 7, stk. 1 (konventionsflygtninge), § 7, stk. 2 (be-

skyttelsesstatus), eller må antages at opfylde grundprincipperne for at opnå op-

holdstilladelse efter en af udlændingelovens bestemmelser, såfremt den pågæl-

dende var indrejst i Danmark som asylansøger.  

 

Ved udvælgelsen af kvoteflygtninge skal der som subsidiært kriterium, medmin-

dre særlige grunde taler derimod, lægges vægt på udlændingenes mulighed for at 

slå rod i Danmark og få glæde af opholdstilladelsen, herunder de sproglige forud-

sætninger, uddannelsesforhold, arbejdserfaring, familieforhold, netværk, alder og 

motivation (det såkaldte integrationspotentialekriterium i udlændingelovens § 8, 

stk. 4).  

 

Integrationspotentialekriteriet anvendes dog ikke ved behandling af de særligt 

hastende sager vedrørende flygtninge, der risikerer umiddelbar hjemsendelse til 
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hjemlandet eller overgreb i opholdslandet, eller personer med særlige behand-

lingskrævende sygdomme (”Twenty or More”-sager).  

 

Udlændinge- og integrationsministeren bestemmer antal og den overordnede 

fordeling af de udlændinge, der skal gives opholdstilladelse som kvoteflygtninge. 

Kvoten fordeles mellem flygtninge fra geografiske områder, flygtninge, der risike-

rer umiddelbar tilbagesendelse til hjemlandet eller overgreb i opholdslandet (ha-

stesager), og flygtninge med særlige behandlingskrævende sygdomme (”Twenty 

or More”-sager).   

 

Det blev ved pressemeddelelse af 5. august 2020 offentliggjort, at Danmark på 

kvoten for 2020 vil genbosætte 200 flygtninge fra Rwanda. Der vil i forbindelse 

med den konkrete udvælgelse være et særligt fokus på kvinder og børn. 

 

2. Den danske regering anerkender, at der globalt set er udfordringer i forhold til 

at sikre basale menneskerettigheder for LGBT+-personer, og at disse kan tilhøre 

en sårbar gruppe.   

 

Regeringens beslutning om den overordnede fordeling af kvoten for 2020 inde-

bærer ikke et særligt fokus på LGBT+-personer i forhold til andre flygtninge. Rege-

ringen har i forbindelse med den overordnede fordeling af kvoten for 2020 i ste-

det valgt at fokusere på kvinder og børn, der også er en sårbar gruppe. 

 

Som nævnt ovenfor bestemmer udlændinge- og integrationsministeren antal og 

den overordnede fordeling af de udlændinge, der skal gives opholdstilladelse som 

kvoteflygtninge. Beslutningen herom træffes i almindelighed midt på året. Der er 

derfor på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til den overordnede fordeling af 

de kommende års kvoter. 

 

 

 

 

Kaare Dybvad Bek  
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