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SOS Racisme takker for at have fået ovennævnte lovforslag til høring. Vi hed tidligere SOS mod
Racisme, men har skiftet navn til vores oprindelige navn, SOS Racisme, på landsmødet, november 2017.
Generelt er vi imod stramningen af udlændingeloven med lov nr. 1744 af 27. december 2016, hvorved
ordene ”med sikkerhed” igen blev indsat i udlændingelovens § 26, stk. 2.
Lovændringen tilsiger at en udvisning skal ske, medmindre det med sikkerhed vil være i strid med
Danmarks internationale forpligtelser. Vi synes, det er uforståeligt, at regeringen m.fl. vil kæmpe imod
menneskerettighederne i Danmark. Vi ser menneskerettighederne som et værn for borgerne i det
danske samfund mod råhed og forfølgelse, diskrimination og retsløshed. Menneskerettighederne skal
ikke kun respekteres for danskere, men for alle der opholder sig i Danmark uanset hudfarve, religion
og etnisk oprindelse. Menneskerettighederne har altid været relevante, og er det i stigende grad i dag,
hvor krig og politisk uro har nødvendiggjort at mennesker flygter fra disse steder til lande med en
større tryghed. I en tid hvor flere politiske partier søger at vinde popularitet ved at udvise hårdhed og
barskhed over for udlændinge og etniske minoriteter, bl.a. med hårde straffe med udvisninger for
mindre forseelser over for udlændinge, som ikke er EU-borgere, kan menneskerettighederne være et
værn for de udenlandske statsborgere mod tilbagesendelse. Hvor en tvivl normalt vil komme en
anklaget til gode, skal det modsatte ske nu, det er ikke, vi forstår ved retssikkerhed. De sanktioner, som
omfattes af den aktuelle lovstramning, er meget alvorlige: udvisning og længerevarende
indrejseforbud. Udvisning vil i mange tilfælde blive fulgt op af krav om opholdspligt på
Kærshovedgård eller Sjælsmark.
SOS Racisme er imod lovforslaget, som har til hensigt at afstedkomme flere udvisningsdomme.
Uanset at en person dømmes til udvisning, vil en udvisning i mange tilfælde ikke kunne gennemføres,
og personen risikerer at skulle opholde sig i årevis på Kærshovedgård eller – evt. Sjælsmark, hvor
vedkommende næsten automatisk vil blive sigtet for overtrædelse af en række meldepligter:
opholdspligt, underretningspligt og meldepligt. Overtrædelser af disse pligter giver lange ekstra straffe
per forsømmelse, dvs. normalt pr. døgn, og i mange tilfælde vil disse pligter og straffe være helt
uproportionale i forhold til overtrædelse af pligterne. Forholdene er desuden så utålelige og psykisk
nedbrydende, at en stor del af de kriminelle har undgået eller forladt Kærshovedgård og er gået under
jorden i Danmark eller et andet land, hvorfra de ikke har mulighed for at ernære sig ved stort set andet
end kriminalitet! Og skønt de bliver anbragt på et udrejsecenter, som efter Udlændingeministerens ord
skal gøre ”tålt ophold utåleligt”, har det i realiteten være næsten umuligt at udsende dem til

hjemlandet, pga. manglende dokumentation for det udenlandske statsborgerskab, statsløshed, eller
manglende velvilje fra hjemlandets side til at modtage en tvangsudsendt kriminel person. Nogle
hjemælande kan være i opløsning under krig og konflikt, eller personen kan risikere tortur,
nedværdigende eller umenneskelig behandling eller være forfulgt i hjemlandet, hvorfor en
hjemsendelse vil overtræde Danmarks internationale forpligtelser. Lovforslaget vil give
merbeskæftigelse til dommere, politi og anklagemyndighed, fængselspersonale og psykiatrien;
instanser som i forvejen mangler fagpersonale, - og til de bygningshåndværkere der skal opføre el.
indrette endnu et ”Udrejsefængsel” uden reelle muligheder for udrejse eller udsendelse.
Og samtidig vil det nedbryde de kriminelle, der netop ikke får nogen mulighed for arbejde, uddannelse
eller resocialisering, selv om det er personer, der ikke kan udsendes. Det er en meningsløs, Kafkask
proces, hvor det eneste der med nogen erfaring kan forudsiges er, at udkommet vil være øget
kriminalitet, mindre kontrol og større psykisk nedbrydning af disse mennesker - samtidig med dette,
vil det koste penge.
Udvisning af psykisk syge kriminelle udlændinge:
Lovforslaget foreskriver at også psykisk syge lovbrydere, der er indsat i forvaring pga. farlighed, eller
som har afsonet en tidsubestemt dom til psykiatrisk behandling, skal udvises efter endt ophold, uden
at forholde sig til det faktum, at nogle psykisk syge mennesker vil være mere farlige, hvis de ikke får
deres medicin. Dette kan fx være tilfældet, hvis de fx udsendes til et land, hvor deres antipsykotiske
medicin ikke er tilgængelig, eller hvor der ikke er en psykiatrisk institution, der kan indgive dem
medicinen, hvis de fx ikke selv ønsker at tage den.
Venlig hilsen,
for SOS Racisme,
Anne Nielsen, Næstformand

