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Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Ministeriet for
Flygtninge, Indvandrere og Integrations besvarelse af spørgsmål stillet under
møde i Statsministeriet med partierne om EU-rådsmøderne i perioden 21.25. februar 2005.
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Besvarelse af spørgsmål stillet af folketingsmedlem Anne Grethe Holmsgaard (SF) under samråd i Statsministeriet den 11. februar 2005 forud for
rådsmøde (økonomi og finans) den 17. februar 2005 - Rådets afgørelse
om undertegnelse af parallelaftale mellem Danmark og Fællesskabet om
Dublinforordningen og Eurodacforordningen

Spørgsmål:

Er det i overensstemmelse med FN’s børnekonvention, at der efter Eurodacforordningen kan optages fingeraftryk af børn mellem 14 og 18 år.

Svar:
Det følger af Eurodacforordningens artikel 4, stk. 1, og artikel 8, stk. 1, at medlemsstaterne optager fingeraftryk af asylansøgere, der er fyldt 14 år, og af udlændinge,
der er fyldt 14 år, og som pågribes i forbindelse med ulovlig passage af en ydre
grænse.
Det følger endvidere af bestemmelserne, at optagelse af fingeraftryk af mindreårige
udlændinge, der er fyldt 14 år, skal ske i overensstemmelse med de beskyttelsesforanstaltninger, der er fastlagt bl.a. i FN’s børnekonvention.
FN’s børnekonvention indeholder ikke en særlig bestemmelse om forbud mod optagelse af fingeraftryk af børn, og optagelse af fingeraftryk af børn må derfor vurderes i forhold til konventionens almindelige bestemmelser.
Det grundlæggende hensyn til barnets tarv fastslås i artikel 3, stk. 1, i FN’s børnekonvention, hvorefter barnets tarv i alle foranstaltninger vedrørende børn, hvad
enten disse udøves af offentlige eller private institutioner for socialt velfærd, domstole, forvaltningsmyndigheder eller lovgivende organer, skal komme i første række.
Formålet med Eurodacforordningen er at sikre en effektiv anvendelse af Dublinforordningen, hvorefter der sker en ansvarsfordeling af behandlingen af asylansøgninger, således at en asylansøgning indgivet i et EU-land kun behandles én gang og i

3

ét af medlemslandene. Dublinforordningen har således bl.a. til formål at forhindre,
at mindreårige udlændinge, som søger om asyl i et EU-land, bliver kastebold mellem medlemslandene. Et sådant formål er i overensstemmelse med princippet om
hensynet til barnets tarv.
Jeg finder derfor, at det er i overensstemmelse med FN’s børnekonvention at optage fingeraftryk af børn i medfør af Eurodacforordningen.

