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Dato: 12. april 2005

Kontor: Udlændingelovskontoret

J.nr.: 2005/4011-132

Sagsbeh.: LEJ

Fil-navn: FT-spm/IU-spm/L 79/nr.

Besvarelse af spørgsmål nr. 42 ad L 79 stillet af Folketingets udvalg for Udlændinge-
og Integrationspolitik til ministeren for flygtninge, indvandrere og integration den 16. 
marts 2005.

Spørgsmål:

”Ministeren bedes uddybe, hvornår man er henholdsvis ”ældre” og ”helt unge” uden familie, 
jf. bemærkningerne i punkt 4.2.3.”

Svar:

I bemærkningerne til lovforslaget er anført, at der som et supplerende udvælgelseskriterium 
skal lægges vægt på de pågældendes alder, idet ældre og helt unge uden familie eller andet 
netværk som udgangspunkt må forventes at have vanskeligt ved at klare sig under væsent-
ligt ændrede omstændigheder.

Det er næppe hensigtsmæssigt at definere præcist, hvornår man er ”ældre”, og hvornår man 
er ”helt ung”. Det afgørende er, om en kvoteflygtnings alder medfører, at den pågældende 
må forventes at have vanskeligt ved at klare sig under væsentlige ændrede omstændighe-
der. Udlændingestyrelsen træffer afgørelse i kvotesagerne ud fra en konkret og individuel 
vurdering af hver enkelt sag, og heri indgår dette forhold som et moment. 

Det afgørende for regeringen er således, om en kvoteflygtning har mulighed for at slå rod i 
Danmark og få glæde af at være her. Det forhold, at ældre og helt unge har familie eller an-
det netværk i Danmark vil tale for, at de tilbydes genbosætning i Danmark, ligesom det for-
hold, at helt unge, der står alene tilbage uden familie noget sted i verden, vil tale for, at disse
tilbydes genbosætning i Danmark. Denne sidste gruppe åbnes der netop op for med det nye 
udvidede udvælgelseskriterium, hvorefter der kan tilbydes genbosætning til uledsagede min-
dreårige. Derimod vil det forhold, at en ung person har familie andre steder i verden, og der-
for som udgangspunkt må kunne få mere glæde af at være sammen med sin familie end at 
være i Danmark, tale imod, at en sådan ung tilbydes genbosætning i Danmark. Der kan i øv-
rigt henvises til besvarelsen af spørgsmål nr. 20.
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Vedrørende de ældre skal det bemærkes, at Danmark som udgangspunkt heller ikke i dag 
tilbyder genbosætning til disse personer, medmindre de har familie eller andet netværk i 
Danmark, eller medmindre de vil kunne tilbydes genbosætning under kategorierne ”Twenty 
or More” eller ”hastesager”. Dette vil der med lovforslaget ikke blive ændret på.


