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UDSENDELSE AF AFVISTE ASYLANSØGERE MV.

Væksten i antallet af flygtninge til Europa skaber et pres på
landenes asylsystemer, indkvarteringsfaciliteter mv. Presset kan
dæmpes, hvis der er en effektiv udsendelse af afviste
asylansøgere og illegale udlændinge til deres hjemland.
Der er derfor behov for at styrke indsatsen både indenrigs- og
udenrigspolitisk, så udsendelse af afviste asylansøgere mv. sker
hurtigere og mere effektivt.
Styrket indsats for at udsende afviste asylansøgere og andre
udlændinge uden lovligt ophold
Efter de gældende regler skal en udlænding, der har fået endeligt afslag på
opholdstilladelse, udrejse. Det gælder f.eks. en afvist asylansøger. Udrejser
udlændingen ikke frivilligt inden for den fastsatte frist, sørger politiet for
udlændingens udsendelse, om nødvendigt med tvang.
For tiden er der omkring 1.350 afviste asylansøgere fra ca. 50 forskellige
lande, der skal udsendes. Til nogle lande gennemføres løbende
udsendelser. I forhold til andre lande er udsendelsesprocessen dog
langsommelig eller helt fastlåst.
Af det samlede antal udlændinge, der skal udsendes, kommer ca. 500 fra
lande, hvor Danmark har et bilateralt udviklingssamarbejde, herunder ca.
325 fra hhv. Somalia, Afghanistan og Bangladesh.
Regeringen vil:
-

i langt højere grad samtænke udviklingspolitik, handelspolitik og
andre udenrigspolitiske instrumenter for at sikre effektive
udsendelser. Målet er bl.a., at politisk dialog og
udviklingssamarbejdet i højere grad skal blive en løftestang for at
sikre en effektiv udsendelse,

-

nedsætte en task force bestående af Udenrigsministeriet,
Udlændige-, Integration- og Boligministeriet og Rigspolitiet med
henblik på at styrke udsendelsen og koblingen til
udviklingssamarbejdet

Øget adgang til frihedsberøvelse af afviste asylansøgere mv.
Der kan i dag ske frihedsberøvelse af en afvist asylansøger i forbindelse
med at gennemføre en udsendelse.
Frihedsberøvelse kan ske med henblik på at sikre udlændingens
tilstedeværelse i forbindelse med udsendelse. Det betyder, at udlændingen
kan frihedsberøves for at undgå, at udlændingen ”forsvinder” eller ”går under
jorden”, inden en planlagt udsendelse gennemføres.
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Der kan også ske frihedsberøvelse med henblik på at motivere en
udlænding til rent faktisk at medvirke til, at det bliver muligt at udsende den
pågældende. Det kan f.eks. betyde, at en udlænding, der nægter at
underskrive en ansøgning om nyt pas, kan frihedsberøves, indtil den
pågældende rent faktisk underskriver. Siden 2005 har denne form for
frihedsberøvelse imidlertid ikke været anvendt.
Regeringen foreslår,
-

at adgangen til at frihedsberøve afviste asylansøgere og udlændinge
uden lovligt ophold med henblik på at sikre deres tilstedeværelse
styrkes. Det foreslås således, at der for denne gruppe af udlændinge
kan ske frihedsberøvelse på et tidligere tidspunkt i
udsendelsesprocessen, såfremt der er tale om udlændinge fra
lande, hvor der er udsigt til udsendelse.

-

at øge brugen af frihedsberøvelse for at motivere bl.a. afviste
asylansøgere til at medvirke til at fremskaffe de fornødne
dokumenter.

Kortere udrejsefrist
Udrejsefristen efter endeligt afslag på asyl fastsættes i dag som
udgangspunkt til 15 dage.
Regeringen foreslår,
-

at udrejsefristen nedsættes fra 15 til 7 dage.

Skærpet kontrol med udlændinge i udrejsecenter
Afviste asylansøgere og kriminelle udlændinge uden lovligt ophold skal i dag
tage ophold i et udrejsecenter, hvor der kan foretages adgangskontrol ved
personlig inspektion af beboerne.
Regeringen foreslår,
-

at der indføres elektronisk adgangskontrol ved ind- og udgang af
udrejsecentrene. Formålet er at øge orden og sikkerhed i centeret
og at styrke kontrollen med, hvilke beboere der befinder sig i
centeret.

Regeringen vil
-

finde en egnet lokation, der ligger i afstand fra større byer, hvor der
kan placeres et udrejsecenter.

Mere konsekvent brug af meldepligt og opholdspligt
Efter de gældende regler kan en afvist asylansøger og en udlænding uden
lovligt ophold pålægges meldepligt hos politiet for at tilskynde de
pågældende til at medvirke til udrejsen. Endvidere er der visse muligheder
for at pålægge en afvist asylansøger mv. opholdspligt.
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Regeringen foreslår,
-

at meldepligten for afviste asylansøgere og udlændinge uden lovligt
ophold skærpes, således at de som udgangspunkt har meldepligt,

-

at der mere konsekvent gøres brug af pålæg om opholdspligt over
for afviste asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold.
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