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I anledning af det af Regeringen fremsatte forslag til

ændring af Lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl., integrationsloven og udlændingelover¡ ønskerRehabiliterings- og Forslningscentet for Torturofre (RCT) hermed at udtrykke
bekymring, for'så vidt angår ændringen i udlændingelovens $ 8 stk. 4.

Det frerþgår af lovudkas t af 14. o*:tober 20}4,at Regeringen ónsker at ændre ù
Regerinvælgelsen af lINHCR-kvoteflygtninge,
-af¿æn.r der skal genbosættes i Danmark
integrationspotentiaden enkelte flygtnidgs
gen-foreslår, at man Êemover
ie, og at dette integrationspotentiale bliver det afgørende lcriterirlm i udvælgelsen.
nCf rygter, dette vil betyde, at torturofre vil blive frasorteret" idet de netop på
gnrnd aliølgevirlninger efrer torttu kan have wært ved at frembyde den motivation
õg handlekraft, som i lovforslaget vægtes som indikator for integrationspotentialet
på tidspunktet for udvælgelse til genbosæuring i Danmark.
For så vidt arrgår kategorien '"Twent¡r or More", beskrives det endvidere i kommentarerne til lovændringsfoislaget (p. 20), at oplysninger om psykisk sygdom som
altovervejende hovøliegel vil meàføre, ut g"tt¡otæntittg aßlås. Torturofre kan typisk lide af posthaumatisk belastningsreaktion (PTSD) og dermed have en psykiahsk diagnoi", ,o. dog illce nødvendigvis vil hindre, at de senere kàn integreres. I
kommentarerne til lovændringsforslaget forekommer det ilJce klart, hvorledes man
opfatter psykisk sygdom og dermed om alle, der har en psykiatrisk diagnose, vurderes som havende en psykisk sYgdom.

Ud fra de mangeårige erfaringer, RCT har med rehabilitering af torh¡rofre, ved vi,
at behandling ofre er helt essentiel for at hjælpe dem til at genvinde den motivation
og handlekraft, som torturen har nedbrugt - elementer som er særligt vigttge netop
for at klare en integrationsproces i et freruned land. De vil $pisk først herefter
kunne fremvise slnligt integrationspotentiale. Udelukkes torturofre for fremtiden i
højere grad fra at ñ beskyttelse i Danmark som kvoteflygtninge, og henvises de i
stedet til forsat forbliven i nærområdet, vil de sandsynligvis aldrig fä mulighed for
relevant hjælp for de skader, torturen har påfart dem. På den måde vil en ond cirkel
fortsætte.
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Etisk forekommer det problematisk, hvis de mest mishandlede netop på grund af mishandlingen får
sværere ved at blive anerkendt som kvoteflygtninge i Danmark end de mere velfungerende flygtninge, der ilfte har været udsat for tortur. Indføjer Regeringen et kriterium i lovgivningen om integrationspotentiale, undermineres endvidere det, som er selve formålet med Flygttingekonventionen
- nemlig at give beskyttelse til de mennesker, som er i nød på grund af forfølgelse m.v. RCT må
derfor anmode Regeringen om at overveje, at der i lovændringsforslaget tages særlige hensyn til
dette ved udvælgelse af flygüringe til genbosætning i Danmark.

