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Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 6. april 2021 stillet følgende spørgs-

mål nr. 388 (alm. del) efter ønske fra Kristian Hegaard (RV) til udlændinge- og inte-

grationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 388: 

 

Vil ministeren oplyse, hvorvidt der aktuelt sker tvangsmæssig udsendelse af udlæn-

dinge til Syrien, og om der er forventes ændring i praksis herfor? 

 

Svar: 

 

Først og fremmest vil jeg gerne kvittere for spørgsmålet og interessen for tvangs-

mæssige udsendelser til Syrien. For regeringen er det en vigtig prioritet, at udlæn-

dinge, der ikke har lovligt ophold i Danmark, skal rejse hjem. 

 

Tidligere syriske flygtninge uden lovligt ophold i Danmark skal udrejse af Danmark, 

som alle andre udlændinge uden lovligt ophold. 

 

Hvad angår tvangsmæssige udsendelser er der fortsat lige nu helt særlige omstæn-

digheder med hensyn til Syrien. Af udenrigspolitiske årsager gennemføres der indtil 

videre ikke tvangsmæssige udsendelser til Syrien.  

 

Det er en dansk beslutning, men det er vigtigt at understrege, at den er baseret på 

en analyse og en politisk linje, som vi deler med vores allernærmeste allierede i 

Europa og USA. 

 

Regeringen er i dialog med vores nærmeste partnere om hurtigst muligt at skabe 

mulighed for tvangsmæssige udsendelser til Syrien. 

 

Det skal samtidig understreges, at det stadig påhviler udlændinge uden lovligt op-

hold fra Syrien i Danmark at udrejse, hvorfor de danske myndigheder vil motivere 

til frivillig udrejse. 

 

De danske myndigheder vil som led heri som udgangspunkt kunne pålægge de på-

gældende udlændinge uden lovligt ophold, der i første omgang ikke udrejser frivil-

ligt, motivationsfremmende foranstaltninger.  
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Desuden kan de danske myndigheder bistå udlændinge uden lovligt ophold med at 

planlægge frivillig udrejse til Syrien. 

 

 

 

Mattias Tesfaye  

/ 

 

 

Louise Ersbøll Leimand 

 


