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11. januar 2013
Til Justitsministeriet
Asyl.visumkontoret@jm.dk
Høringssvar fra SOS mod Racisme, Danmark på udkast til lovforslag om ændring af
udlændingeloven (Overdragelse af en del af politiets sagsbehandling i den indledende
fase af asylprocessen til Udlændingestyrelsen). Justitsministeriets sagsnr. 2012-941-0008
SOS mod Racisme kan tilslutte sig det fremsendte lovforslag. Vi synes det er en god idé, at
asylansøgerne kun skal registreres af politiet, mens afhøringer og interviews om rejserute m.v. og
asylmotiv foretages af Udlændingestyrelsen, som også interviewer asylansøgeren i forbindelse med
selve asylansøgningen.
Vi vil dog gerne pointere:
1) Overdragelse af denne del af arbejdet til Udlændingestyrelsen bør ledsages af overdragelse af flere
ressourcer til Udlændingestyrelsen.
2) De allerfleste spontane asylansøgere kommer illegalt ind i Danmark, da Danmarks og EU's
visumregler, lovgivningen med bøder til flyselskaber, der fragter passagerer uden gyldig rejsehjemmel,
og Frontex gør, at det næsten er umuligt at komme legalt ind i Danmark fra lande uden for den vestlige
verden.
Mange af flygtningenes rejser er arrangeret af menneskesmuglere, som ofte vil have pålagt dem at lyve
om rejseruten – eller nægte at fortælle ærligt om den.
Hvis asylansøgernes beskrivelse af rejseruten ikke er sand, må Udlændingestyrelsen og
Flygtningenævnet ikke også tillægge asylmotivet, at det ikke er sandt, så at asylansøgeren generelt
klandres for utroværdighed og dermed næsten automatisk får afslag på asyl, hvis han taler usandt om
rejseruten.
Interviewet i denne fase bør være forudgået af en juridisk instruktion af asylansøgerne af en advokat
eller en anden person, der kender asylprocedurerne godt. Vedkommende skal fortælle dem, hvor vigtigt
det er, at de ikke lyver om grunden til at de søger asyl – og omvendt at de ikke fortier, hvis de evt. har
været udsat for tortur og andre former for forfølgelse.
3) Interviewet bør optages på bånd, og der bør bruges uddannet tolk for at mindske risikoen for
fejloversættelser – og mulighed for at finde dem, hvis de er der.
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