Anbefalinger til Danmark om at forbedring af etniske minoriteters, flygtninges og handlede
kvinder og børns rettigheder og bekæmpelse af racisme og diskrimination ved 2. UPR, 2016
Indledning og oversættelse ved SOS mod Racisme, Danmark
Danmark var til eksamen for anden gang i menneskerettigheder d. 21. januar 2016 (UPR) i FN’s
Menneskerettighedsråd.
UPR står for Universal Periodical Review. Alle menneskerettighedsproblemer kan tages op ved
UPR, men det er op til Danmark, hvilke anbefalinger, man vil vælge at acceptere.
Alle FN’s medlemslande kan komme med anbefalinger til et andet land, men har kun ca. 1½ minuts
taletid, så de må fatte sig i korthed. Anbefalingen står således for dette lands regning, og hele FN’s
Menneskerettighedsråd behøver ikke nødvendigvis være enig i den.
Institut for Menneskerettigheder har på deres hjemmeside publiceret: Den universelle periodiske
bedømmelse af Danmark i 2016. Sammenskrevne anbefalinger fra FN’s menneskerettighedsråd.
Her er anbefalingerne oversat og skrevet sammen til 104 anbefalinger.
Ved UPR-eksaminationen kom 86 lande med anbefalinger til Danmark om måder, hvorpå Danmark
kunne forbedre menneskerettighedssituationen i landet, mange af disse lande fremsatte desuden
positiv eller negativ kritik af Danmark. Flere lande fremsatte enslydende anbefalinger om
konventioner og andre retsinstrumenter, anb. 1, 2, 6, 8, 9, 11, 13). Der var således reelt tale om i alt
217 anbefalinger, der var fremsat af de 86 lande, men 199 forskellige anbefalinger. Heraf angår de
159 især udlændinge og etniske og religiøse minoriteter og flygtninge og asylansøgeres rettigheder,
hvilket svarer til 71% af alle, og de er gengivet i notatet i egen oversættelse.
Heri indgår oprindeligt 40 anbefalinger om at Danmark underskriver, ratificerer, implementerer
eller inkorporerer menneskerettighedskonventioner eller protokoller hertil, fordi disse i høj grad
omhandler forhold af betydning for udlændinge og ikke-diskrimination.
Mange lande anbefaler Danmark at styrke bekæmpelsen af diskrimination på grund af race,
etnicitet, oprindelsesland, nationalitet, legal status eller religion, samt lave en samlet
antidiskriminationsindsats. Danmark bør også sætte ind over for den strukturelle diskrimination
inden for arbejde, bolig, uddannelse og adgang til sundhedsydelser og til retsvæsenet.
Mange anbefalinger går på at Danmark skal indføre en bedre monitorering og bekæmpelse af
hadforbrydelser, også på elektroniske medier, og en bedre uddannelse af politi og
anklagemyndighed i at håndtere disse sager; at ofrenes vurderinger tages alvorligt og ofrene får
bedre adgang til retsmidler, samt at hadforbrydelser reelt efterforskes og straffes. Disse anbefalinger
ledsages ofte af anbefalinger om styrkelse af tolerance og den interkulturelle forståelse i
befolkningen, bekæmpelse af fordomme og stereotypier, samt at højtplacerede embedsmænd og
politikere opfordres til at tage klar afstand fra en racistisk og fremmedfjendtlig diskurs.
Endelig handler mange anbefalinger om at asylansøgere og flygtninge skal behandles i
overensstemmelse med de internationale menneskerettighedskonventioner, som Danmark deltager i.
Mange lande anerkender Danmarks indsats mod trafficking af børn, men flere lande mener samtidig
at indsatsen bør styrkes, også i Grønland og Færøerne. Flere lande anbefaler desuden øget indsats
for beskyttelse af handlede kvinder i Danmark.

Landet/landene der har fremsat anbefalingen, er nævnt i parentes, efterfulgt af nummeret på
anbefalingen i det officielle engelske dokument A/HRC/WG.6/24/L.7 af 1. februar 2016, som kan
downloades fra www.upr-info.org
Få lande havde før upr-eksamen fremsendt skriftlige spørgsmål til Danmark, spørgsmål inden for
emnet er vist på sidste side, da de udover at være opklarende også kan ses som anbefalinger.
UPR-anbefalinger til Danmark med fokus på etniske minoriteter og diskrimination
Overveje at underskrive og ratificere Valgfri protokol til FN’s internationale konvention om
økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (Italien)/Overveje at ratificere Valgfri protokol til
FN’s internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (Ghana, 1)
Ratificere Valgfri protokol til FN’s internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle
rettigheder (Montenegro, Frankrig, Portugal, Tunesien, 2)
Ophæve den territoriale udelukkelse af Grønland og Færøerne fra Valgfri protokol til
børnekonventionen om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi (Canada, 3)
Samarbejde med de grønlandske myndigheder om at ophæve den territoriale undtagelse af Grønland
fra Valgfri protokol til børnekonventionen om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi
(UK, 4)
Fremskynde ratificeringen af internationale menneskerettighedskonventioner, som endnu mangler
Danmarks godkendelse, inklusiv FN’s internationale konvention om beskyttelse af vandrende
arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder, i overensstemmelse med anbefalingerne fra
Komitteen for afskaffelse af racediskrimination (Chile, 5)
Overveje at ratificere FN’s internationale konvention om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og
deres familiemedlemmers rettigheder (Indonesien, Sri Lanka, Ghana, Filippinerne, 6)
Forpligte sig på FN’s internationale konvention om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og
deres familiemedlemmers rettigheder (Ecuador, 7)
Ratificere FN’s internationale konvention om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og deres
familiemedlemmers rettigheder (Algeriet, Azerbajan, Benin, Egypten, Honduras, Iran, 8)
Underskrive og ratificere FN’s internationale konvention om beskyttelse af vandrende
arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder (Uruguay og Tyrkiet, 9)
Ratificere og implementere FN’s internationale konvention om beskyttelse af vandrende
arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder (Kirgisistan, 10)
Ratificere FN’s internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungne
forsvindinger, og fuldt ud anerkende kompetencen af Kommitteen om tvungne forsvindinger, som
muligt efter artikel 31 og 32 i konventionen (Tyskland og Frankrig, 11)
Overveje at ratificere FN’s internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungne
forsvindinger (Ghana, 12)
Ratificere FN’s internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungne
forsvindinger (Panama, Tunesien, Uruguay, Portugal, Montenegro, 13)
Tage de nødvendige skridt for at ratificere FN’s internationale konvention om beskyttelse af alle
personer mod tvungne forsvindinger (Slovakiet, 14)

Snarest muligt inkorporere følgende internationale menneskerettighedskonventioner i lovgivningen:
FN’s internationale konvention om civile og politiske rettigheder, ICCPR
FN’s internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, ICESCR
Konventionen mod tortur, CAT
Racediskriminationskonventionen, ICERD
Børnekonventionen, CRC
Kvindekonventionen, CEDAW
og ratificere FN’s internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungne
forsvindinger, ICPPED (Brasilien, 15)
Ratificere ILO Konvention 189 af 2011 om hushjælp (Benin, 16)
Overveje at ratificere ILO Konvention 189 (Filippinerne, 17)
Genoverveje de barrierer, der er i vejen for processen med at forpligte sig på Protokol Nummer 12
til den Europæiske Menneskerettighedskonvention ((Mozambique, 18)
Forpligte sig på Protokol 12 til den Europæiske konvention og sikre implementering af konkrete
retsmidler mod alle former for diskrimination (Uruguay, 19)
Inkorporere de centrale FN menneskerettighedskonventioner i den nationale lovgivning
(Azerbaijan, 20)
Inkorporere de internationale konventioner, som (Danmark) har forpligtet sig på i den nationale
lovgivning (Egypten, 21)
Inkorporere menneskerettighedskonventionerne i den nationale lovgivning (Guatemala, 22)
Bringe lovgivningen, inklusiv Straffeloven, i overensstemmelse med FN’s Konvention mod
racediskrimination (Kirgisistan, 23)
Ændre Straffeloven, så dens indhold er i overensstemmelse med FN’s Konvention mod
racediskrimination (Benin, 24)
Indføre en omfattende anti-diskriminationslovgivning (Maldiverne, 25)
Direkte forbyde diskrimination mod personer med handicap, og diskrimination baseret på religiøs
overbevisning (Djibouti, 26)
Styrke lovgivningen, især Straffeloven, for at bringe den i overensstemmelse med FN’s Konvention
mod racediskrimination (Elfenbenskysten, 29)
Indføre et forbud i Straffeloven mod aktiviteterne i organisationer, der arbejder for
racediskrimination, (Rusland, 30)
Styrke reguleringen og de politiske rammer for effektiv beskyttelse af flygtninge og asylansøgere, i
overensstemmelse med internationale menneskerettighedsstandarder (Ecuador, 34)
Eliminere diskrimination af migranter, især af indvandrerkvinder (Maldiverne, 36)
Afholde sig fra at vedtage diskriminerende lovgivning, som er baseret på fordomme mod
udlændinge og flygtninge (Libanon, 37)
Korrigere den nye udlændingelov hvad angår konfiskering af flygtninges værdigenstande for at
dække deres udgifter, for at sikre overensstemmelse med menneskerettighedsforpligtelserne
(Egypten, 38)

Overveje at ændre udlændingeloven for at sikre at flygtninge og andre der nyder godt af
international beskyttelse og deres familiemedlemmer kan bruge deres ret til langvarigt ophold
(Bolivia, 39)
Opbygge en national handleplan mod racisme, arbejde for tolerance og bevare religionsfriheden
(Djibouti, 48)
Udvikle en national plan mod racisme og diskrimination i overensstemmelse med Danmarks
internationale forpligtelser (Costa Rica, 49)
Udvikle en handleplan om bekæmpelse af racisme (Rusland, 50)
Styrke nationale handleplaner, der fremmer tolerance og interkulturel forståelse, for at forebygge
racistiske og fremmedfjendske handlinger, især sådanne som kommer fra politisk propaganda
(Chile, 51)
Udvikle en national handleplan for bekæmpelse af hadforbrydelser og for at sikre kontinuitet og
vedholdenhed (Polen, 52)
Udvikle en omfattende strategi og handleplan for at bekæmpe fremmedhad og racediskrimination
(Tyrkiet, 53)
Bygge på eksisterende inklusionsstrategier ved at gennemføre offentlige bevidstgørelseskampagner
og uddannelsesprogrammer for at fremme mangfoldighed og tolerance og fordømme racisme og
fremmedhad (Canada, 56)
Øge anstrengelserne for at fremme tolerance og interkulturel forståelse for at eliminere
diskrimination mod mindretal og udlændinge (Japan, 57)
Få højt placerede funktionærer og politikere til at tage klar stilling imod en racistisk og
fremmedfjendtlig politisk diskurs (Tunesien, 58)
Gennemføre offentlige bevidstgørelseskampagner for at fremme tolerance og respekt for kulturel
forskellighed, og for at modarbejde fordomme, stereotypier, diskrimination, racisme og islamofobi
(Forenede arabiske Emirater, 59)
Opbygge tolerance og interkulturel forståelse, og udvikle en national handleplan mod racisme
(Albanien, 60)
Sikre målrettet træning af politi-og anklagemyndigheden, der behandler hadforbrydelser, med
henblik på at styrke myndighedernes kapacitet til efterforskning, til at foretage nøjagtig registrering
af klager, og til at afspejle ofrenes synspunkter (Canada, 61)
Direkte forbyde dsikrimination mod personer på grund af handicap, religiøs tro, seksuel orientering
og alder, uden for arbejdsmarkedet (Bulgarien, 64)
Styrke og forbedre lovene og lovgivningen om at bekæmpe alle former for diskrimination, racisme
og fremmedhad (Libanon, 65)
Gennemgå lovgivningen som forbyder diskrimination af enhver årsag, og i denne sammenhæng
direkte forbyde diskrimination grundet handicap, alder, religiøs tro, seksuel orientering eller
kønsidentitet (Canada, 66)
Fortsætte med at styrke de omfattende regulerende strukturer, der forbyder diskrimination, inklusiv
kønsdiskrimination, og fremme koordinationen mellem kompetente institutioner pg gøre det lettere
for sårbare personer at rapportere sådanne forbrydelser (Mexico, 67)

Overveje at indføre en omfattende ligebehandlingslovgivning som vil give effektive retsmidler og
omhandle diskrimination for alle årsager (Serbien, 68)
Tage mere effektive midler i brug for at bekæmpe racediskrimination og intolerance mod migranter,
og forbedre lovgivningen med henblik på at fremme social accept af migranter (Italien, 70)
Modarbejde diskrimination og fremme et mere inkluderende samfund (Australien, 74)
Udvikle og implementere en national handleplan for at opdyrke en kultur af respekt og tolerance og
fremme interkulturel forståelse (Maldiverne, 75)
Indføre lovgivning, som forbyder alle former for diskrimination med baggrund i race, hudfarve,
etnicitet, alder, religion og handicap, og som sikrer adgang til effektive retsmidler til ofre for
diskrimination (Iran, 76)
Fremme dialogen mellem samfund, også den interreligiøse og interkulturelle dialog i landet
(Indonesien, 77)
Fortsætte dets bestræbelser for at bekæmpe hadetale i forskellige statsinstitutioner ved at skabe
forståelse og tolerance mellem kulturer (Irak, 78)
Have mere opmærksomhed på problemerne med diskrimination af ikke-etniske danskere og på
multikulturelle relationer (Kirgistan, 79)
Øge indsatserne for effektivt at bekæmpe racisme og fremmedhad, og indgyde respekt tolerance og
interkulturel forståelse, især i skolerne (Malaysia, 80)
Fortsætte bestræbelserne på at forebygge forskellige former for diskriminnation, inklusiv
diskrimination på grund af etnisk oprindelse (Marokko, 81)
Tage effektive politiske midler i brug for at bekæmpe racisme, intolerance, stereotypier og ulovlige
holdninger mod etniske og religiøse mindretal og indføre lovgivning som forbyder hadetale
(Namibia, 82)
Fortsætte med at gøre brug af midler til at eliminere diskrimination, også på grund af etnisk eller
religiøs baggrund (New Zealand, 83)
Fortsætte med at arbejde på planer om at bekæmpe diskrimination, især mod personer fra
minoriteter eller sårbare grupper (Nicaragua, 84)
Tage konkrete midler i brug for at stoppe islamofobi og hadetale om muslimer, da dette fortsat er
udbredt i den offentlige og den politiske debat (Iran, 85)
Tage effektive midler i brug for at opfordre til tolerance og for at bekæmpe ulovlige synspunkter og
stereotypier mod minoriteter, især mod muslimer (Saudi Arabien, 86)
Bekæmpe racisme og fremmedhad, og styrke bestræbelserne for at fremme interkulturel forståelse
og tolerance (Sydafrika, 87)
Øge bestræbelserne på at bekæmpe racefordomme og racistisk vold, fremmedhad og intolerance
(Argentina, 88)
Tage utvivlsomme midler i brug for at bekæmpe islamofobi, racisme, fremmedhad og had (Bahrain,
89)
Effektivt bekæmpe alle former for islamofobi, og fremme tolerance, interkulturel dialog og respekt
for forskellighed i samfundet (Azerbaijan, 90)

Tage særlige målrettede initiativer for at bekæmpe islamofobi, racisme og fremmedfrygt, især mod
muslimer (Saudi Arabien, 91)
Intensivere dets bestræbelser for at eliminere diskrimination på grund af etnicitet, inklusiv ved at
lette adgangen til retslig prøvelse for ofre for etnisk diskrimination (Sverige, 92)
Forstærke midlerne til at bekæmpe racisme og diskrimination mod personer af udenlandsk
oprindelse, især ved at forbyde etnisk profilering og ved at øge bevidstheden hos
sikkerhedstjenesten om ikke-diskriminerende midler og metoder (Algeriet, 93)
Øge bestræbelserne på at bekæmpe racisme og sikre elimination af alle handlinger som følge af
racistisk intolerance (Botswana, 94)
Arbejde frem mod at gennemføre resolution 16/18, som omhandler bekæmpelse af intolerance,
negativ stereotypisering og stigmatisering om diskrimination af og ophidselse til vold mod, og vold
mod personer på grund af deres religion eller tro (Bahrain, 95)
Advare kraftigt imod diskrimination mod mindretal i Danmark, især mod muslimer, og tage
effektive midler i brug for at fremme tolerance og modvirke holdninger, som fører til stereotypier
og hadforbrydelser mod etniske og religiøse mindretal (Pakistan, 96)
Øge bevidstheden i offentligheden med hensyn til grænser og ansvar for ytringsfrihed, i
overensstemmelse med internationale standarder, idet der opfordres til at tage konkrete juridiske og
praktiske foranstaltninger i brug for at bekæmpe tilskyndelse til religiøst had og intolerance
(Pakistan, 97)
Fremme og beskytte indfødte folks rettigheder og tillige rettighederne for landmænd og andre
landarbejdere (Bolivia, 98)
Tage konkrete midler i brug for at afslutte etnisk opdeling i skoler, inklusiv undervisning i
mangfoldighed og tolerance i grundskolens curriculum, og indsende særlige rapporter om
implementeringen af UNESCO Konventionen mod diskrimination i undervisningen (Slovenien, 99)
Udtrykkeligt forbyde organisationer, der fremmer racehad og religiøst had såvel som raceprofilering
(Egypten, 102)
Overvåge og gribe ind over for voldsom hadetale på de sociale medier, især sådan som er rettet mod
muslimer og flygtninge i offentlige og politiske debatter, og som giver sig udslag i islamofobi
(Pakistan, 103)
Begrænse brugen af lange perioder af varetægtsfængsling af udlændinge (Grækenland, 104)
Fortsætte dets succesfulde initiativer med at bekæmpe de værste former for børnarbejde, især
handel med børn til slavearbejde og til prostitution (Venezuela, 115)
Forstærke de nuværende bestræbelser på at bekæmpe menneskehandel (Sri Lanka, 119)
Fortsætte med at have særlig opmærksomhed på ofre for menneskehandel og bringe den nationale
lovgivning i overensstemmelse med de internationale konventioner, som Danmark er medlem af,
samt anbefalinger fra kommitteerne for disse konventioner (Nicaragua, 120)
Styrke implementering af hjælpemuligheder for ofre for trafficking, med særlig fokus på børn
(Columbia, 121)
Bekæmpe de værste former for børnearbejde yderligere, inklusiv handel med børn til slavearbejde
og til prostitution (Litauen, 122)
Sikre identifikation og beskyttelse af ofre for menneskehandel (Grækenland, 123)

Indføre lovregler og politiske midler til at forhindre ny offergørelse af ofre for menneskehandel;
især af migranter, uanset deres migrationsstatus (Honduras, 124)
Styrke beskyttelsen af ofre for menneskehandel ved at give midlertidig opholdstilladelse, for at
fremme samarbejdet med politi og anklagemyndighed, og tilbyde alternativer til udvisning til lande,
hvor de må frygte hævn eller straf eller vanskeligheder (USA, 125)
Foretage en omfattende undersøgelse af de såkaldte hemmelige fangeflyvninger, hvor USA’s CIA
landede fly i danske lufthavne i særlige operationer, med personer, der er tilbageholdt uden sigtelse
eller dom (Rusland, 126)
Undersøge, efterforske og straffe alle hadforbrydelser mod mindretal (Azerbaijan, 127)
Sikre gennem effektive retsmidler og konsultationer at børn i tilfælde af konflikt mellem forældrene
har mulighed for at beholde en vedvarende kontakt med den forælder, der bor i udlandet
(Italien,138)
Afstå fra at forbyde eller sætte en aldersgrænse for omskærelse af drenge af andre end
behandlingsmæssige grunde (Egypten, 143)
Vedtage en lov der kriminaliserer forhånelse af religiøse symboler, under foregivelse af
ytringsfrihed (Libyen, 144)
Eliminere enhver lovgivning eller regulering som diskriminerer på basis af religion (Forenede
arabiske Emirater, 145)
Intensivere bestræbelserne med at bekæmpe hadforbrydelser gennem effektiv implementering af det
nye monitoreringssystem til dette formål (Elfenbenskysten, 146)
Iværksætte bevidstgørende kampagner og økonomisk støtte NGO’er som arbejder mod forbrydelser
relateret til fordomme og had (Spanien, 147)
Fordømme alle hadforbrydelser, diskrimination og raceprofilering (Malaysia, 148)
Opmuntre til ansvarlig brug af ytringsfriheden i taler og publikationer for at bremse hadforbrydelser
(Malaysia, 149)
Fortsat styrke bestræbelserne for at bekæmpe hadforbrydelser (Marokko, 150)
Fortsat styrke politiets bestræbelser for at bekæmpe hadforbrydelser på grund af etnicitet og sikre
effektiv behandling af sådanne tilfælde (Singapore, 151)
Vedtage lovgivning som skelner mellem ytringsfrihed og hadetale og tage skridt frem mod at
garantere at minoriteterne bliver repræsenteret på de sociale og politiske områder (Saudi Arabien,
152)
Øge sine bestræbelser for at bekæmpe hadetale og racistiske og fremmedfjendtlige udtalelser
(Hviderusland, 153)
Fortsætte med at styrke den sociale indsats for de mest sårbare sektorer af befolkningen, især børn,
kvinder, ældre og handicappede fra mindretal (Venezuela, 155)
Sikre at alle personer i dårligt stillede og marginaliserede grupper har adgang til basal
sundhedsydelser (Uganda, 156)
Fortsætte sine bestræbelser på at sikre adgang til Folkeskolen for alle børn, uden hensyn til deres
legale status (Hviderusland, 158)

Overveje yderligere handlinger for at forbedre adgangen til uddannelse for børn i Grønland og
Færøerne (Estland, 159)
Tage effektive midler i brug for at gøre op med uligheden i minoritetssprogenes status (Djibouti,
161)
Sikre at Inuit børn kan bevare deres identitet og bruge deres eget sprog (Panama, 162)
Styrke politik og initiativer for at fremme tolerancen for og integrationen af etniske mindretal i alle
sfærer af samfundet (Singapore, 163)
Styrke beskæftigelses- og uddannelsesraten hos flygtninge og migranter (Sydafrika, 164)
Fortsætte sit forsøg med adgang til modersmålsundervisning for børn i minoritetsgrupper
(Palæstina, 165)
Anerkend Thule-stammen som et særligt indfødt samfund med ret til at kræve sine traditionelle
rettigheder (Bolivia, 166)
Fortsætte med at styrke det omfattende lov- og regelkompleks som forbyder diskrimination, også på
grund af køn, og fremme koordinering mellem de kompetente myndigheder og gøre det nemmere at
rapportere sådanne forbrydelser af personer i sårbare situationer (Mexico, 167)
Indføre omfattende lovgivning om immigration, der er i overensstemmelse med deres
menneskeretsforpligtelser, for at sikre ikke-diskrimination og effektiv integration af immigranter
(Honduras, 168)
Fortsætte med at arbejde på at forbedre dets behandling af migranter og flygtninge på en
gennemsigtig måde, og med fuld respekt for menneskerettighederne, især dem for kvinder og børn
(Japan, 169)
Øge sikkerheden i asylcentre for uledsagede flygtningebørn, efterforske de tilfælde, hvor børn er
forsvundet fra centrene (Mexico, 170)
Sikre at alle relevante internationale konventioner og protokoller bliver respekteret, og at migranter,
især børn, har adgang til basale ydelser og bor under værdige betingelser (New Zealand, 171)
Øge bestræbelserne på at tackle den strukturelle diskrimination som opleves af minoritetsgrupper,
udlændinge og flygtninge, især hvad angår beskæftigelse, uddannelse, bolig, sundhedsvæsenet, og
adgang til retssystemet (Sydkorea, 172)
Tage initiativer til at forebygge diskrimination mod migranter og flygtninges adgang til
arbejdsmarkedet, og til sundhedsvæsenet og uddannelser (Rusland, 173)
Gennemgå love og regler om asyl, migration og indvandring, og annullere de paragraffer om
nægtelse af ophold i landet og udvisning på grund af hensynet til den nationale sikkerhed, som er i
konflikt med Danmarks internationale forpligtelser (Mexico, 174)
Gennemgå og forbedre praksisser i relation til omsorgen for asylansøgere (Costa Rica, 175)
Øge sine bestræbelser på at forebygge diskrimination af flygtninge og asylansøgere ved at ophæve
de nylige love og de metoder, der gennemsyrer sådanne praksisser (Grækenland, 176)
Sikre at barnets tarv altid tilgodeses fuldt ud ved afgørelser vedr. asylansøgninger (Namibia, 177)
Sikre at ændringer i asyllovgivningen og regelsættene er i overensstemmelse med internationale
menneskerettigheds standarder (Filippinerne, 178)

Undtage alle asylbørn og migrantbørn fra frihedsberøvelse og give dem ret til adgang til
undervisning gennem integration i Folkeskolen (Portugal, 179)
Sikre at asylbørn og flygtningebørn får den samme kvalitet i undervisningen som andre børn i
danske skoler (Afganistan, 180)
Sikre yderligere beskyttelse af flygtninge og asylansøgere (Algeriet, 181)
Sikre at behandlingen af asylansøgere forbliver i overensstemmelse med de internationale
konventioner og protokoller, som Danmark har underskrevet (Østrig, 182)
Sikre at barnets tarv er taget fuldt i betragtning ved afgørelser i asylsager (Østrig, 183)
Sikre at barnets tarv er taget fuldt i betragtning ved afgørelser i asylsager, og opretholde
internationale forpligtelser efter Flygtningekonventionen af 1951 (Island, 184)
Tage yderligere skridt til at beskytte retten til familiesammenføring for flygtninge, og lægge vægt
på børns rettigheder (Grækenland, 185)
Give ret til familiesammenføring for alle flygtninge (Guatemala, 186)
Tillade personer fra lande i konflikt eller andre voldssituationer, og som af den grund har fået
midlertidig, subsidiær beskyttelsesstatus, at påbegynde familiesammenføringsprocedurer i deres
første år i Danmark (Portugal, 187)
Tage yderligere skridt til at facilitere familiesammenføring (Tyrkiet, 188)
Ændre de fornødne lovregler og sikre retten til familiesammenføring for børn over 15 år (Argentina,
189)
Det er vigtigt at garantere, at flygtninge, som falder i kategorien “krigsflygtninge” får ret til
familiesammenføring (Bahrain, 190)
Give fremskyndet familiesammenføring til flygtninge, som har ret til asyl på grund af den generelle
situation i deres hjemland, især ”krigsflygtninge” (Brasilien, 191)
Sikre at personer med midlertidig beskyttelsesstatus har ret til øjeblikkeligt at påbegynde
familiesammenføringsprocedurerne, og at aldersgrænsen for familiesammenføring øges fra 15 til 18
år (Irland, 192)
Fortsætte med at implementere de nødvendige lovregler for at finde løsninger for statsløse
(Colombia, 193)
Tage yderligere retsmidler i brug for at sikre at den nationale lovgivning om indfødsret fuldt ud
lever op til FN’s konventionen om begrænsning af statsløshed, 1961 (Finland, 194)
Styrke lovmidlerne for at fremme statsborgerskab (Sydafrika, 195)
Indføre retsmidler for at facilitere, at børn, som er ofre for menneskehandel, kan få permanent
opholdstilladelse, og for at give statsborgerskab til alle børn, der er født i Danmark, og som ellers
ville blive statsløse og således være mere sårbare over for udnyttelse (Mexico, 196)
Udføre en evidens-baseret evaluering af den danske anti-terror-lovgivning, som tidligere anbefalet
(Nederlandene, 197)

Spørgsmål stilet til Danmark inden for udlændingerets- og diskriminationsområder før UPReksamen d. 21. januar 2016
Mexico
Hvilke retsmidler er blevet indført for at identificere og fjerne barrierer for at ofre for diskrimination får
en effektiv adgang til retslige midler? Vil (Danmark) detaljeret redegøre for hvilke midler, der er
indført siden den tidligere upr-eksamen for at gøre dte lettere at rapportere denne forbrydelse for
nationale, etniske og religiøse mindretal?
Hvordan sikrer Danmark, at alle beslutninger om at en udlænding skal forlade landet er i fuld
overensstemmelse med de internationale konventioner og traktater, som Danmark er medlem af, såsom
Flygtningekonventionen, Konventionen mod tortur og Konventionen om borgerlige og politiske
rettigheder?
Hvorledes sikrer lovreglerne om asylansøgere og flygtninge, at barnets tarv er taget i betragtning?
Hvorledes beskytter loven indvandrerkvinder mod vold i hjemmet?
Hvilke midler er taget i brug for at sikre at anti-terror lovgivningen respekterer internationale
retsprincipper såsom retten til en retfærdig proces, og individets privatliv?
Norge
Hvilke midler er taget i brug for at mindske antallet af uledsagede mindreårige asylansøgere som
frihedsberøves i sikrede ungdomsinstitutioner sammen med unge, der er dømt for kriminalitet?
Hvad har Danmark gjort for at foprbyde diskrimination uden for arbejdsmarkedet på grund af
handicap, religion, alder, seksuel orientering og kønsidentitet?
Siden 2002 har kommunerne kun pligt til at tilbyde modersmålsundervisning til børn fra lande i EU og
EØS. Børn fra andre lande får kun tilbudt modersmålsundervisning i de kommuner, der har besliuttet
at støtte dette gennem supplerende undervisning. Hvad er erfaringerne fra denne praksis, når man
samtidig betænker, at modersmålsundervisning styrker børnene både socialt og akademisk?
ECRI og Den europæiske menneskerettighedskommissær har rapporteret om stigende tilfælde af
hadetale og vold mod etniske og religiøse minoritetsgrupper, og at antallet af domme for sådanne
forbrydelser forbliver lavt. Hvilke midler tager Danmark i anvendelse for at tackle disse forhold?
Slovenien
Vil den nye immigrationslovgivning reelt tillade at børn administrativt frihedsberøves og placeres i
detentionscentre for voksne, inden de sendes tilbage til deres oprindelseslande?
Spanien
I de sidste få år har Danmark vedtaget flere nye love og regelsæt om asylansøgere og flygtninge.
Hvorledes er respekten for menneskerettigheder og for internationale love indeholdt i disse nye
lovgivningsakter?
Hvornår forventer Danmark at ratificere den valgfri protokol til Konventionen om økonomiske, sociale
og kulturelle rettigheder?
Hvad har der været gjort for at fremme tolerance og interkulturel forståelse, i forhold til anbefalingerne
fra Komitteen for afskaffelse af racediskrimination?
Sverige
Hvordan har den danske regering til hensigt at modarbejde og bekæmpe fordomme og intolerance i
den offentlige debat, samtidig med at den respekterer ytringsfriheden?
Storbritanien
I lyset af de nylige ændringer af asyllove og –regler, hvordan sikrer den danske regering at
behandlingen af asylansøgere forbliver i overensstemmelse med de internationale konventioner og
protokoller, som Danmark har tilsluttet sig?
Hvordan behandler den danske regering hadetale og hadforbrydelser, inklusive online
hadforbrydelser?
Hvornår vil Danmark ophæve udelukkelsen af Grønland fra at være omfattet af den Valgfri protokol til
Børnekonventionen om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi?

