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8. september 2021 

Kære Mattias Tesfaye 
 
Danmark har midlertidig suspenderet tvangsudsendelser til Afghanistan frem til 8. oktober 
2021. Datoen nærmer sig med hastige skridt ligesom Talebans greb om magten bliver 
stærkere. Situationen i Afghanistan er ustabil, usikker og uden garanti for overholdelse af 
menneskerettigheder og beskyttelse. Det vides ikke, hvornår situationen vil ændre sig.  
 
Men mindst 77 afviste afghanske asylansøgere er forsat i udsendelsesposition og underlagt 
motivationsfremmende foranstaltninger for at motivere til frivillig udrejse. Men den 
kaotiske situation i Afghanistan gør udsendelser udsigtsløse. Ifølge udlændingeloven §9c 
stk. 2 kan myndighederne give opholdstilladelse til en udlænding, selvom personen 
tidligere har fået afslag, hvis der ikke er udsigt til udsendelse foreløbig.  
 
Derfor kræver de 27.039 underskrivere af dette brev, at de danske myndigheder: 
 

• Tildeler de mindst 77 afghanere i det danske udsendelsessystem en midlertidig 
opholdstilladelse 

• Sikrer, at de afghanske afviste asylansøgere kan forlade udrejsecentrene, få et sted 
at bo, ret til at arbejde og adgang til øvrige rettigheder i det danske samfund 

• Stopper praksis med at anvende motivationsfremmende foranstaltninger overfor 
afghanere for at presse dem til at udrejse 

 
Danmark har allerede udvist nølende og kritisabel adfærd, da man så sent som d. 26. juli 
foretog en tvangsudsendelse til Afghanistan på trods af, at afghanske myndigheder d. 10. 
juli bad Europa om midlertidigt at stoppe for udsendelserne. Vi er bekendt med, at fire 
afghanske afviste asylansøgere blev tvangsudsendt til Afghanistan den 30. maj. Den ene var 
en 23-årig mand, der frygtede at blive slået ihjel af Taliban, fordi hans far engang havde 
meldt en Talibanleder til politiet og han og hans familie efterfølgende blev forfulgt og 
overfaldet. Flygtningenævnet vurderede, at hans forklaring var rigtig, men alligevel blev 
han sendt retur.  
 
Ministeren bør tilkendegive, at afghanere ikke skal frygte tvangsmæssige udsendelser 
foreløbig men skal have beskyttelse indtil situationen i Afghanistan igen er stabil og sikker.  
    
Med venlig hilsen 
 

 
Dan Hindsgaul 
Fungerende Generalsekretær, Dansk Afdeling  


