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Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Medlem af Folketinget Peter Skaarup (DF) har den 18. januar 2021 stillet følgende 

spørgsmål nr. S 735 til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed be-

svares. 

 

Spørgsmål S 735: 

 

Mener ministeren, at den pakistanske statsborger og bandeleder, Shuaib Khan, 

skal have 13 domme for personfarlig kriminalitet, herunder et knivdrab, førend 

der skal ske udvisning af Danmark? 

 

Svar: 

Der henvises i spørgsmålet til en konkret sag om udvisning. Jeg finder det af prin-

cipielle årsager mest korrekt ikke at udtale mig om den konkrete sag, som er be-

handlet og afgjort ved domstolene. 

 

Som jeg har givet udtryk for ved flere andre lejligheder, er udvisning et område, 

som regeringen prioriterer højt. Det er regeringens holdning, at kriminelle udlæn-

dige, som misbruger deres ophold i Danmark til at begå kriminalitet, ikke har no-

get at gøre i det danske samfund. Det gælder selvfølgelig også bandeledere, der 

dømmes adskillige gange for personfarlig kriminalitet. Det skal der ikke herske 

nogen tvivl om. 

 

Derfor støttede Socialdemokratiet også op om de skærpelser af udvisningsregler-

ne, der blev vedtaget af et bredt flertal i maj 2018. Formålet med skærpelserne 

var bl.a. at sikre, at kriminelle udlændinge udvises i videst muligt omfang inden for 

rammerne af Danmarks internationale forpligtelser. Bl.a. blev der – på baggrund 

af praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol – fastsat retningslinjer 

for, hvornår de danske domstole i almindelighed kan udvise kriminelle udlændin-

ge. Vi har dermed givet domstolene et nyttigt værktøj til at udnytte udvisningsreg-

lerne i videst muligt omfang inden for rammerne af Danmarks internationale for-

pligtelser. 

 

Det er min opfattelse, at den seneste retspraksis fra domstolene viser, at skærpel-

serne af udvisningsreglerne har haft den ønskede effekt. Ser man på Højesterets 

praksis over de senere år, er der tydelige tegn på, at tendensen er, at flere udlæn-

dinge, som har begået meget alvorlig og gentagende kriminalitet, udvises på trods 
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af, at de er født i Danmark eller er kommet hertil som ganske unge og derfor har 

en stærk tilknytning til landet.  

 

Det er selvfølgelig svært at sige helt præcist, om tendensen skyldes de senere års 

skærpelser af udvisningsreglerne. Som bekendt kan en straffesag være længe 

undervejs, og domstolene foretager en konkret og individuel vurdering af om-

stændighederne i hver enkelt sag. 

 

Jeg glæder mig dog over det faktum, at flere kriminelle udlændinge rent faktisk 

udvises, også selvom de har en stærk tilknytning til Danmark. 

 

 

Mattias Tesfaye  

/ 

 

 

Øzlem Akar  

 


