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Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 10. oktober 2019 stillet følgende 

spørgsmål nr. 7 (alm. del) efter ønske fra ikke-medlem af udvalget Morten Mes-

serschmidt (DF) til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 7: 

 

Vil ministeren redegøre for, hvilke konkrete lande Danmark som udgangspunkt 

ikke kan tvangsudsende uønskede udlændinge til, fordi disse lande ikke ønsker at 

samarbejde herom, og hvilke initiativer agter regeringen at tage for at få den fast-

låste situation løst op? 

 

Svar: 

 

Politiet drager efter gældende ret omsorg for udrejsen for personer, der ikke har 

ret til at opholde sig i landet. Udlændinge- og Integrationsministeriet har derfor til 

brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Justitsministeriet. 

Justitsministeriet har indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgen-

de: 

 

 ”Politiet a ve der kategoriseri ger e ”fastlåst, begræ set udse del-
ses ulighed og i ge  væse tlige udfordri ger”, so  et i ter t i -
strument til at skabe et overordnet og generelt overblik over den ak-

tuelle udsendelsessituation. Kategoriseringen foretages månedligt.   

 

 Ved fastlåst forstås, at der som udgangspunkt ikke er mulighed for at 

tvangsudsende udlændinge til det pågældende land, f.eks. fordi 

hjemlandet ikke ønsker at samarbejde herom. Der vil dog være til-

fælde, hvor udlændingen er i besiddelse af f.eks. pas eller andre iden-

tifikationsdokumenter, hvor en tvangsmæssig udsendelse alligevel vil 

være mulig. 

 

Rigspolitiet har senest den 11. februar 2020 vurderet, at udsendel-

sessituationen til Iran (423), Irak (135), Myanmar (22), Kuwait (11), 
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Indien (10), Republikken Congo (5), Aserbajdsjan (4),  Syrien (3), Cuba 

(2), Angola (1) og Usbekistan (1) må betragtes som fastlåst.  

 

Rigspolitiet bemærker, at ovenstående opgørelse omfatter de lande, 

hvortil der aktuelt er afviste asylansøgere i udsendelsesposition.” 

  

Udlændinge- og Integrationsministeriet kan supplerende oplyse, at de tre syrere, 

der aktuelt er i udsendelsesposition, alle er på tålt ophold. 

 

Jeg kan henholde mig til det af Rigspolitiet anførte og i den forbindelse oplyse, at 

der for så vidt angår Syrien indtil videre ikke foretages tvangsmæssige udsendel-

ser på grund af udenrigspolitiske hensyn. 

 

Der er herudover en række lande, som ikke vil modtage deres egne statsborgere, 

hvis de udsendes med tvang. Her er det nødvendigt med en kombination af flere 

tiltag, herunder bl.a. fortsat bilateral dialog med de pågældende lande og samar-

bejde med EU, hvor det er relevant.  

 

Jeg ønsker generelt at styrke hjemrejseindsatsen, så flere udlændinge, der ikke 

har lovligt ophold i landet, rejser frivilligt hjem. Det er det bedste for alle parter.   
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