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Dansk Flygtningehjælp får i forbindelse med varetagelsen af vores
rådgivningsopgave for asylansøgere mange henvendelser fra syrere,
der har fået endeligt afslag på asyl i Flygtningenævnet.
Dansk Flygtningehjælp finder det yderst positivt, at Flygtningenævnet
pga. situationen i Syrien den 14. april 2011 besluttede at stille de
tvangsmæssige udsendelser til Syrien i bero og udsætte afgørelsen af
de sager, hvor ansøgerne ikke umiddelbart kunne få asyl.
Flygtningenævnet besluttede endvidere den 2. september 2011 at
fortsætte berostillelsen af tvangsmæssige udsendelser til Syrien indtil
videre og genoptage behandlingen af de i alt 35 sager, der var blevet
udsat med henvisning til beslutningen af 14. april 2011.
Begrundelsen for genoptagelsen af de berostillede uafgjorte sager var
ifølge Flygtningenævnet, at der ikke forelå oplysninger fra øvrige
vestlige lande, der havde berostillet tvangsmæssige udsendelser til
Syrien om, at personer fra Syrien, der vender frivilligt hjem, er blevet
udsat for overgreb i forbindelse med indrejsen.
Dansk Flygtningehjælp er af den opfattelse, at så længe
Flygtningenævnet ikke mener, at man kan tvangsudsende personer til
Syrien pga. den generelle menneskeretlige og sikkerhedsmæssige
situation i landet, må betingelserne for meddelelse af opholdstilladelse
efter udlændingelovens § 7, stk. 2 om risiko ved tilbagevenden til sit
hjemland for dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller
umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, være
opfyldt.
Dansk Flygtningehjælp finder endvidere, at det faktum, at
Flygtningenævnet ikke har kendskab til, om personer, der udrejser
frivilligt er i risiko for overgreb ikke er tilstrækkeligt til at afvise, at
overgreb finder sted. Der er sandsynligvis meget få, der rent faktisk
rejser frivilligt hjem, hvorfor oplysninger om eventuelle overgreb
ganske simpelt ikke er til stede.

1/2

Dansk
Flygtningehjælp
finder
det
modsætningsfyldt,
at
Flygtningenævnet på den ene side anerkender, at tilbagerejse til
Syrien er forbundet med så store risici for den enkelte, at man ikke vil
tvinge en hjemrejse igennem, men på den anden side vælger en
fortolkning, hvorefter denne risiko ikke er tilstrækkelig alvorlig til at
opfylde kravene i udlændingelovens § 7, stk. 2.
Konsekvensen af denne praksis er, at de afviste syriske asylansøgere
opholder sig i en uholdbar ventesituation i Danmark, hvilket naturligvis
øger det psykiske pres der i forvejen for de flestes vedkommende er
på den enkelte.
Dansk Flygtningehjælp finder, at tidsperspektivet for en løsning i
Syrien er så usikker, at det ikke er rimeligt at lade de afviste syrere
afvente en stabilisering af forholdene. Der henvises til, at de afviste
syriske asylansøgere allerede har ventet i over et år siden
Flygtningenævnets berostillelse af de tvangsmæssige udsendelser og
at der ikke er nogen udsigt til, at forholdene i Syrien vil ændre sig til det
bedre inden for en overskuelig fremtid.
Dansk Flygtningehjælp opfordrer derfor Flygtningenævnet til at
meddele opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 2 til de
syrere der, efter den nuværende praksis, ikke findes omfattet af
udlændingelovens § 7, stk. 1.

Med venlig hilsen

Eva Singer
Afdelingschef for Asyl & Repatriering

2/2

