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Vedrørende:
Den afghanske asylansøger Aziz, som efter et selvmordsforsøg i Ellebækfængslet blev
tvangstilbagesendt til Afghanistan, fængslet af Taleban og nu igen er tilbageholdt i
Ellebækfængslet i Danmark.
København. d. 11. august 2014
Til Justitsminister Karen Hækkerup!
Vi vil gerne oplyse dig om, at Aziz, som for godt et år siden blev tvangsudvist til Afghanistan kort
efter et selvmordsforsøg1, efter ny ansøgning om asyl i dag blev arresteret af politiet, og nu igen
sidder i Ellebæk, dvs. samme sted hvor han sidste år forsøgte selvmord2.
Aziz blev udsat for tvangsudvisning til Afghanistan, selv om han havde været indlagt på psykiatrisk
afdeling knap en måned og fortsat var i risiko for selvmord1. Under flyvningen var Aziz ledsaget af
en læge, hvilket har fået Lægeforeningen til for nylig at fraråde alle læger at deltage ved
ledsagelse af tvangsudviste afviste asylansøgere 3,4.
Danmarks tvangstilbagesendelse af Aziz var i sig selv uværdig og umenneskelig1. Der var desuden
tale om refoulement, idet Aziz i Afghanistan blev taget til fange af Taleban2. Det lykkedes ham at
flygte og siden komme til Danmark, hvor han igen søgte asyl i dag, men blev arresteret af politiet
og sat i Ellebæk2, hvilket er uværdigt, umenneskeligt og retraumatiserende!
Aziz har brug for beskyttelse mod forfølgelse – ikke for ny forfølgelse, lidelse og fængsling i
Danmark!
Uanset at det er Flygtningenævnet, der har givet afslag på asyl og beskyttelsesasyl, har
Justitsministerien ansvaret for at Danmark ikke hjemsender folk til tortur, forfølgelse eller
umenneskelig eller nedværdigende behandling!
I lyset af Aziz-sagen vil jeg derfor bede dig overveje Flygtningenævnets praksis i vurderingen af
asylansøgeres beskyttelsesbehov – og Justitsministeriets opfølgning herpå!
Jeg forstår ikke, hvordan du i din artikel, som står på Justitsministeriets hjemmeside: "Langt flere
afviste asylansøgere sendes hjem" kan prale med det store antal afviste asylansøgere, som
regeringen har sendt hjem med eller uden tvang i 2013, ikke mindst til Afghanistan. De omfatter
jo skæbner som Aziz!
To steder skriver du i artiklen:
"Det danske asylsystem er indrettet således, at personer, der har et beskyttelsesbehov, og som
har krav på at få deres asylansøgning behandlet i Danmark, vil kunne få asyl her, medmindre de f.
eks. har begået alvorlig kriminalitet. Har man ikke behov for beskyttelse, skal man rejse hjem."

Men virkeligheden er jo den, at der er flere tilfælde, hvor folk, der burde have asyl eller subsidiær
beskyttelse i Danmark ikke har fået det; og der er flere tilfælde, hvor folk er tvangsudvist til lande,
hvor de er i åbenbar risiko for forfølgelse – fx Iran, som Danmark i flere tilfælde har tvangsudvist
personer til under den nuværende regering. Et særligt trist tilfælde under en tidligere regering var
Askhan-sagen, hvor en iransk ung mand, der lige var fyldt 18 år, blev tvangstilbagesendt til Iran
umiddelbart efter et selvmordsforsøg. I Iran blev han fængslet og voldsomt tortureret i to år. Han
fik senere asyl i Danmark.
Forholdene i Afghanistan er usikre og umenneskelige, og situationen i fremtiden er endnu mere
usikker end nu. At Danmark – alene og sammen med andre EU lande - presser den afghanske
regering til at modtage afviste asylansøgere, når der drøftes handel og udvikling, er således heller
ikke noget at prale af, men noget som vi burde skamme os over! Allerede i 2004, da Danmark
efter voldsomt pres på Afghanistan indgik en MOU om repatriering af afghanske flygtninge og
afviste asylansøgere, blev Danmark kritiseret for dette.
Justitsministeriets hast med at hjemsende afghanske asylansøgere nu skyldes formentlig, at
Danmark ikke er sikker på, at vi i fremtiden i lige så høj grad som nu kan presse Afghanistan til at
modtage afviste asylansøgere, idet Taleban synes at vinde endnu mere frem. Danmark handler
således imod hele ånden i Flygtningekonventionen: at give folk beskyttelse mod forfølgelse.
I håbet om at du vil:
- intervenere i Aziz sag, så at han ikke retraumatiseres ved at blive sat i Ellebæk, men derimod får
genoptaget sin asylsag hurtigst muligt
- indskærpe over for dit ministerium ikke at tvangsudsende selvmordstruede personer, og ikke at
tvangsudsende under nedværdigende og umenneskelige procedurer, som det skete med Aziz
- sørge for at asylansøgere fra lande, som ikke kan sendes hjem, fordi en hjemsendelse vil udgøre
refoulement, får beskyttelsesasyl eller anden subsidiær beskyttelse
- arbejde for at de asylansøgere, der har boet i Danmark i årevis uden at få asyl, og som ikke tør
eller kan rejse tilbage, kan få varigt ophold i Danmark
- stoppe med at tvangstilbagesende afviste asylansøgere til Afghanistan, som ikke kan yde dem
nogen beskyttelse mod Taleban
Venlig hilsen,
Anne Nielsen
Næstformand, SOS mod Racisme
Vedhæftet:
1. Asylrets meddelelse af 11. 8. 2014 (om Aziz tilbageholdelse i Ellebæk i dag)
2. Asylrets meddelelse af 14. juli 2013 om tvangsudsendelsen af Aziz
(http://www.asylret.dk/viewpage.php?page_id=65)
3. Lægeforeningen: Læger skal ikke medvirke ved tvangsudsendelser af flygtninge
(http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/Nyheder?public_visningsType=1&p
ublic_nyhedsId=94602)
4. Lægeforeningen: Vejledning: Lægelig medvirken ved tvangsudsendelse af afviste asylansøgere
(www.laeger.dk)

Vedhæftninger:
1: Meddelelse fra Asylret 11.8.14:

Aziz fængslet i Ellebæk; anholdt, da han søgte asyl
Den svært psykisk syge afghanske asylansøger Aziz, som under rystende og fornedrende
omstændigheder blev tvangsudvist af Danmark den 7. juli 2013, er i dag ( 11.8.14) blevet anholdt
og er fængslet i Ellebæk. Ifølge Asylrets oplysninger skete anholdelsen, da Aziz i dag henvendte sig
til politiet for at søge asyl.
Aziz blev for lidt over et år siden tvangsudvist direkte fra en lukket psykiatrisk afdeling. Han
havde været indlagt gennem længere tid og var på udvisningstidspunktet så svært psykisk syg, at
tvangsudvisningen var lægelig uforsvarlig. På baggrund af de nærmere omstændigheder ved Aziz’
tvangsudvisning fraråder Lægeforeningen med virkning pr. 7.7.14 sine medlemmer at medvirke
ved tvangsudvisninger af asylansøgere, der er så svært syge, at lægeledsagelse skønnes nødvendigt,
hvilket var tilfældet for Aziz, der blev tvangsudvist med lægeledsagelse for lidt over et år siden.
Anholdt og taget til fange af Taleban
Asylret ved med sikkerhed, at Aziz blev anholdt af Taleban, da han var tilbage i Afghanistan. Vi er
i besiddelse af en optagelse, der viser Talebans anholdelse af Aziz. I Afghanistan sad han fængslet
sammen med flere andre taleban-fanger. Fængslet blev beskudt og det lykkedes Aziz, at flygte
sammen med 6 andre medfanger.
Søger asyl og bliver som konsekvens heraf omgående fængslet
Asylret står uforstående overfor fængsling af Aziz i dag, som vi dybt beklager og på det skarpeste
tager afstand fra. De danske myndigheders frihedsberøvelse af Aziz er efter Asylrets vurdering
uberettiget og juridisk set uholdbar, idet Aziz beviseligs har været ude af Danmark og dermed er i
sin gode ret til at søge asyl på baggrund af det, han har været udsat for i Afghanistan siden
tvangsudvisningen i juli 2013. Omgående frihedsberøvelse som en konsekvens af den legitime ret
til at søge asyl er en grov krænkelse af menneskerettighederne og retssikkerheden, som Asylret på
det skarpeste tager afstand fra.
Se videoen på Asylrets Facebook.
Asylret Said Parvin
www.asylret.dk
info@asylret.dk
Facebook:Asylret

2: Meddelelse fra Asylret den 14. juli 2013
Tvangsudvisning af svært psykisk syg mand til Afghanistan d. 7. juli
Bødskovs Justistministerium overgår Rønn Hornbechs Integrationsministerium i
kynisme
Den 10. Juni blev A., som er afvist asylansøger fra Afghanistan, indlagt på den lukkede
afdeling efter et selvmordsforsøg i flygtningefængslet Ellebæk. A., som er svært psykisk syg,
havde forsøgt at tage sit eget liv ved strangulering. Han udskrives den 7. juli fra den lukkede
afdeling til umiddelbar tvangsudvisning til Afghanistan. A. er ved udskrivelsen vurderet til at
være i selvmordsrisiko niveau 2 – og er derfor under lægeledsagelse ved tvangsudvisningen.
Det strider mod almindelig psykiatrisk praksis overhovedet at udskrive mennesker, når der
efter lægeligt skøn forligger en så høj risiko for selvmord. Patienten har i henhold til
journalnotat af 2. juli flashbacks og synshallucinationer.
Den berammede tvangsudvisning af den psykisk syge A. er planlagt ned i mindste detalje. I
journalnotat af 5. juli står der at: ”han orienteres af betjente i god ro og orden og på
professionel vis om at han kan blive iført bælte, der kan påsættes håndlænker og han vil blive
fikseret således. Oplyses endv. om at der vil blive klargjort til en i yderste situation og kun om
nødvendigt benfiksering, således vil han også blive påført remme omkring hvert ben, der som
førnævnt bindes sammen om nødvendigt.
Oplyses om at alle toiletbesøg vil ske ved politiets hjælp, skulle han vælge at forrette sin
nødtørft i bukserne vil han blive iklædt ble og sort plasticpose, da det ikke er praktisk muligt at
håndtere en sådan rengøring om bord på et fly...han vil få tilbudt akut beroligende medicin
som stesolid iv [intravenøst- Asylrets tilføjelse]...dette vil nødtvunget kunne ske mod hans
vilje..men kun i yderste nødstilfælde...der skal medbringes rubensballon samt antidot.. ”
[Rubensballon bruges til genoplivning i tilfælde af, at der er givet for meget beroligende
stesolid - Asylrets tilføjelse]
Asylret finder, at en tvangsudvisning af en så svært psykisk syg mand som A. strider imod
ministeriets praksisnotat for humanitært ophold. Asylret gør opmærksom på, at der var akut
fare for selvmordsforsøg, da A. blev udskrevet til tvangsudvisning den 7. juli. Endvidere finder
Asylret, at journalnotatet af 5. juli vedr. fiksering, intravenøs akut beroligende medicin om
nødvendigt ved tvang og rubensballon, til genoplivning, hvis det går galt med dosis, ble og
plastikpose trodser enhver beskrivelse. Asylret har ikke ord for en sådan kynisme. Og vi
spørger, hvilke tarv den ledsagende læge varetager; er det patientens behov eller den
siddende regerings ”robuste og retfærdige” asylpolitik som den ledsagende læge tilgodeser?
Asylret beder alle læger om nøje at overveje, om de vil stille deres lægelige ekspertise til
rådighed for en tvangsudvisning under de ovenfor beskrevne forhold og omstændigheder –
eller om de finder, at det strider mod deres lægeløfte?
Asylret opfordrer på baggrund af A.’s sag alle danske læger til at gøre Justitsministeren
opmærksom på, at de tager deres lægeløfte alvorligt – også i forhold til Asylansøgere. Måske
kender Justitsminister Morten Bødskov ikke lægeløftet, men enhver læge er som bekendt
forpligtet på sit lægeløfte. Asylret opfordrer på den baggrund alle læger til at protestere
skriftligt overfor Justitsminister Morten Bødskov mod den tvangsudvisning til Afghanistan
under lægeledsagelse som fandt sted den 7. juli, da A. under lægeledsagelse blev tvangsudvist
til Afghanistan, selvom han vurderes til at være i selvmordsrisiko niveau 2.
Asylret må konstatere, at Integrationsministeriets politik og praksis ikke forsvandt, da
Integrationsministeriet fik nedlagt sig selv gennem grove konventionskrænkelser med mere;
politik og praksis holdt blot flyttedag - og råddenskaben flyttede ind i Justitsministeriet.
Resultatet heraf er en forværring af asylansøgeres retssikkerhed i forhold til tidligere.
Justitsminister Morten Bødskov er nu øverste ansvarlig for en politik og praksis, der i kynisme
overgår det hedengangne Integrationsministerium.
Asylret opfordrer alle til en skriftlig protest mod tvangsudvisningen af A. den 7. juli.
Justitsminister Morten Bødskov kan kontaktes pr. mail på jm@jm.dk
Asylret, Johanna Haas og Said Parvin
www.asylret.dk
info@asylret.dk
Facebook : Asylret

3: Læger

skal ikke medvirke ved tvangsudsendelser af flygtninge

7. juli 2014

Lægeforeningen anbefaler, at læger ikke medvirker ved transport af afviste asylansøgere.
Lægers opgave er at yde lægehjælp, ikke at medvirke til eller legitimere myndighedsudøvelse. Det er baggrunden for, at
Lægeforeningen har besluttet at anbefale læger ikke at medvirke ved transport af afviste asylansøgere.
Lægeforeningen bestyrelse har taget stilling efter en konkret sag, hvor en læge medvirkede under transport af en psykisk
syg asylansøger Af asylansøgerens journal fremgik, at patienten var oplyst om, at et beroligende lægemiddel kunne
blive givet ved tvang under transporten.
"Det er i strid med Lægeforeningens etiske regler, som bl.a. understreger, at lægen skal værne om tilliden mellem læge
og patient", siger Lise Møller, formand for Lægeforeningens Etiske Udvalg.
Hun peger på, at læger, som medvirker ved udsendelse af syge asylansøgere eller ansøgere,
der udvises under tvang, får en problematisk og uklar rolle. Det kan nemt føre til, at den udviste opfatter lægen som
myndighedsudøver på linje med politiet.
"Det kan svække tilliden til lægen og lægestanden generelt, og lægen kan selv komme i en loyalitetskonflikt, hvor
hensynet til patienten kommer i konflikt med politiets ønske om at gennemføre en udvisning", siger Lise Møller.
Lægeforeningen mener, at det i konkrete tilfælde kan være relevant, at læger - inden transporten - vurderer
asylansøgeres helbredstilstand.
"Hvis en person er for syg til at klare rejsen uden lægehjælp, må lægen videregive sin vurdering til myndighederne og
meddele, at personen pt. ikke tåler transport," siger Lise Møller.
Lægeforeningen er med sin anbefaling på linje med en udmelding fra 2006 fra den norske lægeforening.

(http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/Nyheder?public_visningsType=1&pub
lic_nyhedsId=94602)

4: Lægelig medvirken ved tvangsudsendelse af afviste asylansøgere
Lægeforeningen har forholdt sig til den debat, som har været rejst i medierne i slutningen af
2013 og blandt medlemmer af Lægeforeningen, om lægers deltagelse i flytransporter med
afviste asylansøgere.
Lægeforeningen anerkender, at det i henhold til Europaparlamentets direktiv 2008/115/EF er
tilladt at tvangsudsende tredje-lands-borgere så længe direktivet følges. Forhold vedrørende
tvangsudsendelse er også behandlet af Europarådet, der har udgivet ”Twenty Guidelines on
Forced Return” fra 2005 ligesom emnet er omtalt i såvel FNs Torturkonvention, Den
Europæiske Menneskerettighedskonvention som FNs Konvention om Civile og Politiske
rettigheder.
Lægeforeningen ønsker at tilkendegive, at lægers opgave er at yde lægehjælp, hvor lægehjælp
er nødvendig. Lægers opgave er ikke at medvirke til eller at legitimere myndighedsudøvelse.
Læger kan som medfølgende ved udsendelser af syge asylansøgere eller ansøgere, der udvises
under tvang, få en problematisk og uklar rolle, hvor lægen af den udviste kan blive opfattet
som myndighedsudøver, hvilket kan svække tilliden til lægen og lægestanden generelt.
Lægen selv kan også komme til at befinde sig i loyalitetskonflikter, hvor hensynet til patienten
kommer i konflikt med politiets ønske om at gennemføre en udvisning.
Lægeforeningen har derfor truffet beslutning om at anbefale læger ikke at medvirke ved
transport af afviste asylansøgere.
I lighed med den norske lægeforenings overvejelser, finder Lægeforeningen, at det i konkrete
tilfælde kan være relevant at anmode læger om, forud for transporten, at vurdere
asylansøgerens helbredsforhold samt udarbejde attest omkring disse helbredsforhold.
Denne rolle som sagkyndig har lægen i andre sammenhænge på begæring af myndigheder,
f.eks. ved udarbejdelse af statusattester for kommuner, blodprøvetagning i sager om
promillekørsel m.v.
En evt. vurdering af den afviste asylansøgers helbredstilstand bør ske forud for udsendelse.
Når det gælder deltagelse i selve transporten, finder Lægeforeningen, at lægen får en
problematisk rolle. Hvis det af medicinske årsager vurderes, at en læge bør medvirke ved
transporten, finder Lægeforeningen, at den attestudstedende læge bør erklære, at personen
ikke tåler transport.
Det er Lægeforeningens vurdering, at eventuel administration af beroligende midler under
transporten er i strid med Lægeforeningens Etiske regler §§ 1 og 2 og internationale regler på
området.
Relevante links:
Europarådets Konvention om Menneskerettigheder og Biomedicin (art. 2 og 5):
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22903
EU direktiv om tilbagesendelse vedr. medicinsk hjælp under frihedsberøvelse art. 8 og 16.
http://www.euo.dk/dokumenter/retsakter/direktiv/2008/32008L0115/

