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Kære Per Beck og Torben Andersen
Tak for jeres henvendelse til regeringen af 25. oktober 2021, hvor I på vegne af
Baptistkirken i Danmark bl.a. udtrykker bekymring over og fremsætter kritik af den
danske praksis i forhold til personer fra Syrien.
Regeringen mener helt grundlæggende, at Danmark selvfølgelig skal give folk beskyttelse, så længe de har behov for det. Men vurderer udlændingemyndighederne, at forholdene i hjemlandet er forbedret, og at en udlænding dermed ikke
længere har et behov for beskyttelse og derfor ikke længere er flygtning, skal den
pågældende udlænding som udgangspunkt rejse hjem og genetablere en tilværelse
dér. Det gælder for alle flygtninge – også syrere.
Jeg synes, at det er en både god og retfærdig ordning, for Danmark bør tage del i
ansvaret for verdens flygtninge, men vi må samtidig erkende, at Danmark ikke har
mulighed for at tilbyde permanent ophold til alle.
I den erkendelse indførte vi i Danmark i 2015 den midlertidige beskyttelsesstatus i
udlændingelovens § 7, stk. 3. Denne midlertidige beskyttelsesstatus gives til personer, der ikke er personligt forfulgte, men hvis hjemland er præget af vilkårlig voldsudøvelse og overgreb på civile. Den midlertidige beskyttelsesstatus gælder kun,
indtil de generelle forhold bliver forbedret – også selvom forholdene fortsat er alvorlige, skrøbelige og uforudsigelige, så længe forbedringerne ikke er af helt midlertidig karakter.
Nogle af de syrere fra Damaskusområdet, der på et tidspunkt fik opholdstilladelse
som flygtninge i Danmark efter bl.a. denne bestemmelse, har nu fået besked om,
at de ikke længere har ret til ophold i Danmark. Det har de fået, fordi myndighederne har vurderet, at forholdene i dele af Syrien er forbedret, og at de – hverken
pga. individuelle konflikter eller pga. de generelle forhold – risikerer asylbegrundende forfølgelse, hvis de vender tilbage. De syrere, der har individuelle konflikter,
f.eks. med de syriske myndigheder, fordi de har undveget sig militærtjeneste, har
selvfølgelig ret til at blive i Danmark, så længe behovet for beskyttelse består. Der
er også syrere, der får lov til at blive i Danmark, fordi en inddragelse eller nægtelse
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af forlængelse af deres opholdstilladelse vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, f.eks. fordi det ville krænke deres ret til privat- og familieliv, som
følger af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
De danske udlændingemyndigheders vurdering af, at de generelle forhold i Damaskus og Rif Damaskus er forbedret, baserer sig bl.a. på rapporter fra Migrationsverket i Sverige, Home Office i Storbritannien og EU’s Asylstøttekontor – EASO.
Jeg vil gerne understrege, at hverken regeringen eller jeg tager del i behandlingen
af de enkelte sager eller i sikkerhedsvurderingen af et givent land. Om en udlænding
kan meddeles asyl – eller om den pågældende kan beholde sin asylopholdstilladelse
i Danmark – beror på en konkret og individuel vurdering i hver sag, som foretages
af først Udlændingestyrelsen og herefter af det uafhængige Flygtningenævn, hvor
der sidder en dommer for bordenden.
På ministeriets hjemmeside kan man læse mere om lovgivningen og baggrunden
for, at nogle syrere får deres opholdstilladelse inddraget eller nægtet forlænget:
https://uim.dk/arbejdsomraader/vurdering-af-syreres-ophold-i-danmark/
Jeg har forståelse for, at myndighedernes sagsbehandling nogle gange kan fremstå
urimelig, særligt når sagerne vedrører personer, som man kender. Men udlændingemyndighederne foretager altid en grundig, konkret og individuel vurdering af
hver enkelt syrers situation, og jeg har tillid til, at udlændingemyndighederne træffer de rigtige afgørelser helt i overensstemmelse med dansk lovgivning og Danmarks internationale forpligtelser.
Når det er sagt, er der fortsat lige nu helt særlige omstændigheder med hensyn til
Syrien. Af udenrigspolitiske årsager gennemføres der indtil videre ikke tvangsmæssige udsendelser til Syrien, hvis personer fra Syrien uden lovligt ophold ikke udrejser
frivilligt.
Afslutningsvis vil jeg understrege, at jeg er klar over, at mange flygtninge og deres
familier er præget af traumer. Jeg ser på traumer med stor alvor og mener, at de
flygtninge, som har opholdstilladelse i Danmark, skal støttes bedst muligt. På Udlændinge- og Integrationsministeriets område gennemfører Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) traumeforebyggende forløb på beskæftigelsesområdet, hvor medarbejdere i jobcentre trænes til at reducere traumesymptomer som f.eks. angst, søvnløshed samt hukommelses- og indlæringsudfordringer
hos flygtninge. Fra 2020-2023 vil 24 kommuner få mulighed for at deltage i indsatsen og få opkvalificering.
Med venlig hilsen

Mattias Tesfaye
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