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København, d. 4. december 2014
Til Justitsministeriet, Asyl- og visumkontoret.
asyl.visumkontoret@jm.dk

SOS mod Racismes høringssvar til udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven
(Styrkede kontrolmuligheder i grænseområder og lufthavne mv.)
Vedrørende § 38 stk 6:
Vi er bekymrede for, at der med lovforslaget nu gives grønt lys for - og opfordres til - omfattende
kontrol af alle udlændinge for at finde personer med ulovligt ophold i Danmark.
SOS mod Racisme tog i 1996-97 initiativ til et samarbejde med Københavns Politi m.h.p. at få et
bedre forhold mellem etniske minoriteter og politiet, og bl.a. for at etniske minoriteter kunne opleve
at politiet også var deres politi. Dette samarbejde findes stadigvæk i form af 2-3 møder om året i et
kontaktudvalg med deltagelse fra de enkelte stationer i København. En af de store anstødsstene for
etniske minoriteter var dengang, at de meget ofte blev pillet ud og kontrolleret m. h. p. om de havde
opholdstilladelse, om de havde narkotika på sig, eller om de havde begået noget ulovligt. De var
især udsatte for politikontrol: i lufthavne, ved grænseovergange, og og hvor som helst på gaden,
især når de ikke færdedes i følgeskab med personer med lys hud eller personer der talte dansk uden
accent, og mange oplevede at blive kontrolleret og checket flere gange på samme dag, hvilket
medførte at mange med minoritetsbaggrund var meget vrede på politiet og følte de blev regnet for
kriminelle, slev om de ikke var det, p.g.a. hudfarve eller etnicitet.
I 1997 udsendte Politidirektøren i København en meddelelse, der udstak rammerne for politiets
adfærd og forhold til de etniske minoriteter. Her blev det fremhævet, at politibetjente i København
ikke bare måtte udføre en razzia eller kontrollere og checke alle udlændinge, med mindre det var
efter ordre fra Politidirektøren. Ved mistænkelig adfærd eller efterforskning af kriminalitet kunne
politiet naturligvis enkeltvis checke udlændinge som danskere uanset hudfarve. Kontrolchecks efter
udlændingestatus og hudfarve blev erstattet af check af alle personer på bestemte flyruter og af
personer, med en mistænkelig rejseadfærd, eller personer, som der i forvejen var mistanke til - fx
ved tips om narkotikasmugleri. Samtidig var en del af politibetjentene i København på et kort
kursus om politiets arbejde med etniske minoriteter, og forholdet mellem politi og etniske mindretal
syntes at blive forbedret den kommende periode.
Betydningen og gennemførelsen af den omtalte PD-meddelelse svandt med årene, og fra 2007 blev
forholdet mellem politi og etniske minoriteter mere anspændt, idet drenge og unge mænd fra etniske
minoriteter oplevede at blive visteret meget hyppigere end andre, hvilket afstedkom en stor vrede
mod politiet, som bl.a. viste sig ved en opstand på Nørrebro i 2008. Desuden ved at de etniske
minoriteter ikke ville vidne eller hjælpe politiet under bandekrigen i København, ligesom færre fra
etniske minoriteter begyndte på Politiskolen. Der foreligger en undersøgelse fra Dokumentations-

og Rådgivningscentret om Racediskrimination 2011: En afrikaner med røde øjne - - Rapport om
politiets praksis i forbindelse med visitationer.
http://www.drcenter.dk/wp-content/uploads/2013/05/Visitationsrapport.DRC_.2011_a.pdf
Vi er bange for, at man med det nye lovforslag sætter udviklingen tilbage til før 1997, hvor man fx i
Kastrup Lufthavn kunne forvente at blive afhørt og checket ved næsten hver eneste ankomst, hvis
man var udlænding fra et ikke-vestligt land, eller var dansk statsborger med mørk hudfarve, og hvor
man jævnligt blev checket og måske visiteret. Det er beklageligt især i lyset af, at den nuværende
politidirektør i København har erkendt, at de hyppige visitationer for 5-6 år siden var til meget lidt
nytte, mens de medførte et meget anspændt forhold mellem politi og etniske minoriteter, og at man
derfor ikke ville brug denne strategi i kampen mod terror, men gå efter de oplysninger, vink og
mistanker, man havde fra politiet og samarbejdspartnere.
En "etnisk profilering" anvendt af politiet vil medføre, at alle fra etniske minoriteter vil føle sig
forulempet og mistænkeliggjort, uanset at deres adfærd er fuldt lovlig i Danmark.
Vi vil derfor fraråde øget udlændingekontrol efter den anførte meget vide paragraf.
Vedrørende §59:
Efter FNs menneskerettighedserklæring (1948) har enhver ret til at søge asyl i et andet land. Imidlertid
gør Danmark og andre vestlige lande alt, hvad de kan, for at undgå flygtninge og asylansøgere ved at
forhindre asylansøgeres lovlige adgang til landet, og vil typisk nægte en person fra et land, hvorfra der
er risiko for at vedkommende vil søge asyl, visum til Danmark - og i Schengen-landene i det hele taget.
Det bør fremgå af selve lovforslaget at asylansøgere ikke bør straffes for ulovligt at rejse ind i Danmark
Det er Danmark, EU og Schengen-landene selv, der kaster asylansøgerne i armene på
menneskesmuglere, da de typisk ikke lovligt kan rejse til et sikkert land.
.
Der er i øvrigt meget høje straframmer i forhold til forseelsernes omfang: op til 6 mdrs fængsel for
ulovlig indrejse og ulovligt ophold i landet, op til 1 års fængsel for at arbejde uden fornøden
tilladelse, og op til 2 års fængsel for at beskæftige en udlænding uden fornøden arbejdstilladelse og
for at bistå en udlænding med ulovligt ophold.
§ 59, stk 9:
I nogle tidligere sager har udlændinge, der var truet af udvisning til det land, de kom fra, hvor de
kunne risikere at blive udsat for tortur ved tilbagesendelse, opholdt sig ulovligt i landet indtil FNs
Menneskerettighedsråd eller CAT har udtalt, at der ved tilbagesendelse til landet i denne sag vil
være tale om refoulement. Her er det ret beset Danmark, der har handlet ulovligt imod den
Europæiske Menneskerettighedskonvention eller FN's Konventionen mod Tortur (artikel 3 begge
steder) - medens de personer, der har hjulpet asylansøgeren, der havde retten på sin side, altså kan
blive fængslet for at beskytte asylansøgeren mod tilbagesendelse til tortur og at have forsøgt at få
Danmark til at overholde menneskerettighederne. Det er fuldstændig urimeligt at straffe disse
mennesker, der har været bannerførere for menenskerettighederne, som Danmark i disse tilfælde var
tæt på at forbryde sig imod.
Venlig hilsen,
Anne Nielsen, Næstformand, SOS mod Racisme

