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Kære Amnesty International, Dansk Afdeling 

 

Tak for fremsendelsen af jeres nyeste rapport om Syrien ’You’re going to your 

death’.  

 

Jeg har noteret mig jeres opfordringer til mig og regeringen bl.a. om at ændre vur-

deringen af Damaskus og omegn som sikre områder. 

 

Jeg bemærker i den forbindelse, at asylsager, herunder sager om inddragelse og 

nægtelse af forlængelse af opholdstilladelser meddelt efter udlændingelovens § 7, 

behandles af Udlændingestyrelsen og herefter af det uafhængige Flygtningenævn. 

Det er således Udlændingestyrelsen og i sidste ende Flygtningenævnet, der i for-

bindelse med behandlingen af de konkrete sager vurderer sikkerhedssituationen i 

det område i Syrien, som er relevant i den pågældende sag.  

 

Den nuværende regering efterlever – ligesom tidligere regeringer – et armslæng-

deprincip, der bl.a. indebærer, at afgørelser i asylsager træffes uafhængigt af den 

politiske proces, og at jeg som ansvarlig minister hverken kan eller vil blande mig i 

myndighedernes asylsagsbehandling, herunder udlændingemyndighedernes an-

vendelse af baggrundsoplysninger. Det betyder også, at hverken jeg eller regerin-

gen har indflydelse på beslutningen om, hvornår en udlænding har et beskyttelses-

behov.  

 

Jeg kan som ansvarlig minister heller ikke beslutte hverken at forlænge eller nægte 

at forlænge opholdstilladelser for visse grupper. Det fremgår således af udlændin-

geloven, at Udlændingestyrelsen af egen drift forlænger en opholdstilladelse med-

delt til en flygtning, hvis grundlaget for opholdstilladelsen fortsat er til stede. Vur-

deringen af, om opholdstilladelsen kan forlænges, sker automatisk og uanset, hvor 

udlændingen kommer fra.  

 

Om en udlænding kan meddeles asyl – eller om den pågældende kan beholde sin 

opholdstilladelse i Danmark – beror på en konkret og individuel vurdering i hver 

sag. Det gælder naturligvis også for spørgsmålet om opholdstilladelse efter udlæn-

dingelovens § 7, stk. 1, hvor vurderingen foretages af Udlændingestyrelsen og i sid-

ste ende Flygtningenævnet.   
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Jeg har imidlertid noteret mig, at I også har sendt jeres rapport til Udlændingesty-

relsen og Flygtningenævnet, hvor den vil indgå i sagsbehandlingen sammen med de 

øvrige relevante baggrundsoplysninger.  

 
Når det så er sagt, er der fortsat lige nu helt særlige omstændigheder med hensyn 
til Syrien. Af udenrigspolitiske årsager gennemføres der indtil videre ikke tvangs-
mæssige udsendelser til Syrien, hvis personer fra Syrien uden lovligt ophold ikke 
udrejser frivilligt. 
 

Jeg håber dog, at folk vil efterleve udlændingemyndighedernes afgørelser og rejse 

frivilligt hjem, da det ville være bedst for alle parter. De danske myndigheder vil 

også kunne bistå udlændinge uden lovligt ophold med at planlægge frivillig udrejse 

til Syrien. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Mattias Tesfaye 

Udlændinge- og Integrationsminister 

 


