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København, den 7. april 2022  
 
Kære Mattias Tesfaye 
 

 

Jeg skriver til dig, da vi er meget bekymret over sagen vedrørende den kurdisk-iranske 
kvinde, der blev forsøgt tvangsudvist den 29. marts sammen med sine to børn. Som 
bekendt blev hun stoppet af myndighederne i Tyrkiet og sendt tilbage til Danmark, hvor 
hun nu befinder sig i Udlændingecentret Ellebæk og hendes sag er blevet genoptaget.  
 
Amnesty International kender ikke sagens detaljer, men har set videodokumentationen. 
Vi er bekendt med, at Trampolinhuset hævder - på baggrund af anonyme kilder - at 
kvinden er blevet bedøvet med tvang, hvilket Hjemrejsestyrelsen senere har afvist.  
 
Flere kilder påpeger, at politiets og Hjemrejsestyrelsen magtanvendelse på den ledsagede 
udrejse har været ude af proportion. Derudover fremhæves det, at kvindes mindreårige 
børn har overværet magtanvendelsen overfor deres mor.  
 
Vi anbefaler, at den ledsagede udsendelse nøje vil blive undersøgt, gerne af uafhængige 
aktører, i forhold til om der er blevet brugt unødvendig magt og for at afdække om der 
har været tale om nedværdigende behandling ved udvisningen. Derudover bør sagen nøje 
vurderes ud fra det faktum, at børnene har overværet behandlingen af deres mor. Vi 
opfordrer til, at der ydes psykosocial støtte til familien.  
 
Vi er bekymrede over, om magtanvendelsen har været nødvendig og/eller ude af 
proportion. Amnesty International opfordrer de danske myndigheder til at fokusere på 
retten til familieliv og barnets tarv.  
 
Derudover frygter vi, at kvinden vil risikere alvorlige krænkelser af menneskerettigheder 
ved en tilbagevenden til Iran. Vi opfordrer derfor den danske regering til at genoptage og 
revurdere hendes asylsag. Derudover bør hendes tilknytning til Danmark nøje vurderes ud 
fra samtlige familiemedlemmers opholdsgrundlag.   
 
Vi har ikke haft mulighed for at se hendes sagsagter. Alligevel er vi bekymret over den 
behandling, der formentlig vil vente hende ved ankomsten i Iran. Der vil være en stor 
risiko for, at hun vil blive frihedsberøvet i den iranske lufthavn og adspurgt om, hvorfor 
hun har søgt asyl i Danmark og er blevet udvist med tvang til Iran. Fra vores mangeårige 
arbejde med den menneskeretlige situation i Iran ved vi, at personer bliver nægtet 
advokatstøtte under forhør. De iranske myndigheder frihedsberøver individer som 
ankommer irregulært til landet, hvilket er tilfældet, hvis hendes pas er udløbet. Fra 
beskrivelser i sagen har vi indtryk af, at kvindens pas er udløbet.  



 

Side 2 

 
Derudover er det en stor risiko i sig selv, at hun er iransk-kurder, især hvis hun har søgt 
asyl og derefter er blevet tvangsudsendt. Som det fremgår af vores nylige internationale 
årsrapport, så bliver medlemmer af etniske mindretal, herunder kurdere, diskrimineret på 
en lang række områder. Minoritetsgrupper, især de personer der forsøger at blive 
anerkendt på baggrund af deres sproglige og kulturelle rettigheder, bliver 
forskelsbehandlet og er mere udsatte i forhold til at blive fængslet, udsat for tortur og 
anden mishandling og uretfærdig rettergang, der også kan inkludere dødsstraf.  
 
Flere end 200 kurdere, herunder aktivister og dissidenter, blev anholdt vilkårligt i 
henholdsvis januar 2021 og juli-august 2021. De fleste blev løsladt efter at have været 
udsat for tvungne forsvindinger eller frihedsberøvelser i uge- eller sågar månedsvis. 
 
Såfremt den kurdisk-iranske kvinde har nogen som helst tilknytning til en kurdisk 
oprørsgruppe, eller hvis hun har været involveret i nogen form for politisk aktivisme i Iran 
– eller andre lande – så vil de iranske myndigheder sandsynligvis bruge dette imod hende. 
Hun vil kunne blive anklaget for overtrædelse af den nationale sikkerhed, med fare for at 
blive underkastet en uretfærdig retssag og langvarig fængselsstraf.  
 
Der vil derfor være stor risiko for, at hun vil blive udsat for alvorlige krænkelser af 
menneskerettighederne, herunder tvungne forsvindinger, tortur og anden mishandling.  
 
Vi appellerer derfor til, at den danske regering og de danske myndigheder undersøger 
hendes sag nøje. Vi kan forstå, at Ministeren er indkaldt i samråd og ser frem til at kunne 
følge fremstillingen af sagen i dette forum.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Vibe Klarup 
Generalsekretær i Amnesty Internationals danske afdeling 


