Pressemeddelelse 6. august 2008
EU-udvalg alarmeret over dansk asylpraksis
EUs rapportør, Martine Roure, kritiserer Danmark i en foreløbig rapport fra LIBE-delegationen,
som besøgte Danmark d. 10. - 11. april i år.
Det kritiseres voldsomt, at de afviste asylansøgere kan opholde sig i mere end 10 år i asylcentrene
uden nogen form for rettigheder i samfundet. Desuden er rapportøren stærkt bekymret over, at der
ikke er nogen øvre grænse for, hvor længe asylansøgere kan sidde i fængsel med henblik på
deportation.
Rapporten anbefaler, at Danmark giver en form for beskyttelsesstatus til de afviste asylansøgere,
som ikke kan hjemsendes, både med henblik på deres integration og for at afværge de psykiske
følger af deres usikre situation.
”Det virker paradoksalt at presse folk til at vende hjem frivilligt til et land, som Danmark ikke kan
sende dem tilbage til ifølge international lov”, skriver Martine Roure.
Regeringen opfordres specielt til at genoptage sager for afviste irakere i lyset af den aktuelle
ustabile situation i Irak, med henblik på at give dem international beskyttelse.
Baggrundsoplysninger
LIBE er Europa-Parlamentets udvalg om borgernes rettigheder og EUs indre sikkerhed. Udvalget
har tidligere undersøgt andre EU-landes asylpraksis og asylcentre.

I 2006 appellerede seks danske NGOer til LIBE om at sende en delegation til Danmark, hvis
asylpolitik de mente stred mod såvel den europæiske som andre menneskerettighedskonventioner.
LIBE besøgte i april 2008 to asylcentre og fængslet i Sandholm, hvor de talte med asylansøgere og
personalet. Desuden havde de møder med en række NGOer, Dansk Røde Kors Asylafdeling og
departementschefen i Integrationsministeriet.
Links: til rapporten: http://www.statewatch.org/news/2008/jul/ep-denmark-draft-del-receptionasylumseekers.pdf ; til Europa-Parlamentets hjemmeside vedrørende besøget i Danmark:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IMPRESS+20080415FCS26634+0+DOC+XML+V0//DA ; til NGOernes oplæg og referat fra mødet
med LIBE: http://www.sosmodracisme.econtent.dk - klik på: EU besøger danske asylcentre.
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