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Kære udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye
Vi takker for det nylige konstruktive møde om Udlændingecenter Ellebæk. Vi er positive over for dit
ønske om et have et værdigt og effektivt udrejsesystem. Det er centralt, at Danmark hjælper mennesker uden lovligt ophold eller beskyttelsesbehov til at udrejse af Danmark, samtidig med at vi behandler alle mennesker værdigt og efter internationalt anerkendte standarder. Som nævnt på mødet har
vi nogle kritikpunkter og anbefalinger til forbedring af forholdene i Ellebæk.
Vi er glade for din imødekommenhed over for vores forslag om at etablere en arbejdsgruppe vedrørende disciplinærsystemet i Ellebæk indenfor rammerne af det bredere spørgsmål om frihedsberøvede udlændinge. Inspiration til kommissoriet for en sådan gruppe kan eventuelt hentes fra et tilsvarende arbejde i Kriminalforsorgens institutioner, jf. rapport om serviceeftersyn af disciplinærstraffe
og andre administrative reaktioner i fængsler og arresthuse.1 Vi mener, at en vigtig opgave for arbejdsgruppen i givet fald bliver at vurdere, om det er nødvendigt særskilt at regulere disciplinærstraffe for
frihedsberøvede udlændinge, som tilkendegivet i dit brev af 10. maj 2021.
Et strengt sanktionssystem (inkl. normalreaktionsskemaer fra fængsler) over for udlændinge, som ikke
er dømt eller sigtet for kriminalitet, harmonerer efter vores opfattelse ikke med Danmarks internationale forpligtelser. Ikke mindst brugen af strafcelle kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser for den enkelte. Vi bidrager selvsagt gerne med inputs til etableringen og udmøntningen af en
eventuel arbejdsgruppe om et mere værdigt og effektivt sanktionssystem for frihedsberøvede udlændinge.
Derudover ønsker vi at tilføje til diskussionen på mødet, at der ifølge vores kilder fortsat er problemer
med at få videregivet oplysninger om tortur fra asylmyndighederne til Ellebæk. Som drøftet, er vores
overordnede holdning at torturoverlevere slet ikke bør frihedsberøves. Hvis sådanne sårbare personer
frihedsberøves, bør der i det mindste ske en grundig screening ved ankomst til Ellebæk, og i den individuelle vurdering af grundlaget for frihedsberøvelse bør indgå alle relevante oplysninger, herunder
om personen tidligere har været udsat for tortur. Vi vil derfor sætte stor pris på konkrete tiltag, der
kan sikre, at oplysninger om tegn på tortur, der er indhentet af operatører eller udlændingemyndigheder i asylfasen, med den frihedsberøvedes samtykke gøres tilgængelige for personale på Ellebæk.
Vi stiller naturligvis gerne vores ekspertise til rådighed i videre drøftelser. Amnesty sender yderligere
bemærkninger, anbefalinger og spørgsmål om værdighed og effektivitet i det danske udrejsesystem,
jf. din venlige kommentar om, at vi kunne eftersende dette.
Med venlig hilsen
Rasmus Grue Christensen, CEO DIGNITY
Dan Hindsgaul, fungerende generalsekretær Amnesty International, dansk afdeling
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Se Folketingets Retsudvalg, https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/REU/bilag/139/2314581.pdf
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