
 

 

Ministeren 

 

 
Side     1/2 

17. maj 2021 

 

Udlændinge- og  

Integrationsministeriet 

 

 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K 

 

Tel. 6198 4000 

Mail uim@uim.dk 

Web www.uim.dk 

 

CVR-nr. 36977191 

 

Sags nr. 2021 - 8361  

Akt-id 1626419  

 

 

 

Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 7. maj 2021 stillet følgende spørgs-

mål nr. 17 til L 226 efter ønske fra Kristian Hegaard (RV) til udlændinge- og integra-

tionsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 17: 

 

Hvordan kan ministeren garantere, at et modtagecenter i et tredjeland overholder 

menneskerettighederne, herunder sikring mod unødig magtanvendelse og friheds-

berøvelse og sikring af uledsagede mindreårige, når der endnu ikke er indgået en 

aftale med noget land? 

 

Svar: 

 

Det følger af lovforslagets pkt. 2.1.2 og pkt. 2.2.3, at det er en forudsætning for den 

foreslåede ordning, at der med et tredjeland vil skulle indgås en overenskomst eller 

et hertil svarende arrangement, som vil skulle indeholde tilstrækkelige garantier 

for, at Danmarks internationale forpligtelser overholdes, og at disse garantier må 

forventes at blive efterlevet i praksis. Det indebærer bl.a., at myndighederne lø-

bende skal vurdere, om forholdene i asylsystemet og den generelle menneskeret-

tighedssituation – for både asylansøgere og udlændinge, der er meddelt asyl eller 

afslag på asyl – i det pågældende tredjeland, er af en sådan karakter, at overførsel 

efter den foreslåede bestemmelse vil være i overensstemmelse med Danmarks in-

ternationale forpligtelser. 

 

Det fremgår derfor af lovforslagets pkt. 3.1, at det vil være et krav, at der i en over-

enskomst eller et hertil svarende arrangement med et tredjeland indskrives en mo-

nitoreringsmekanisme, der har til formål at påse, at tredjelandet efterlever sine for-

pligtelser i relation til overenskomsten eller det hertil svarende arrangement. Mo-

nitorering vil skulle gennemføres af et uafhængigt organ, og mekanismen skal bl.a. 

bidrage til de danske udlændingemyndigheders vurdering af, om en overførsel af 

en udlænding er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser. 
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