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Spørgsmål nr. 41 vedrørende forslag til lov for Grønland om udlæn-

dinges adgang til opholds- og arbejdstilladelse i anlægsfasen af et stor-

skalaprojekt (L 198) fra Folketingets Grønlandsudvalg: 

 

”Hvordan er mulighederne for at udsende en arbejder efter en 

afvist asylansøgning til Kina i forhold til forbuddet mod nonre-

foulement?” 

 

Svar: 

 

Det følger af forbuddet mod refoulement i udlændingeloven for Grønlands 

§ 31, stk. 1, at en udlænding ikke må udsendes til et land, hvor den pågæl-

dende risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller umenneske-

lig eller nedværdigende behandling eller straf, eller hvor udlændingen ikke 

er beskyttet mod videresendelse til et sådant land. 

 

Efter udlændingelovens § 7, stk. 2, gives der efter ansøgning opholdstilla-

delse til en udlænding, hvis udlændingen ved en tilbagevenden til sit hjem-

land risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller umenneskelig 

eller nedværdigende behandling eller straf. 

 

Har en udlænding, der har søgt om asyl, fået afslag på ansøgningen om 

asyl, og er det således konstateret, at den pågældende ikke har behov for 

beskyttelse her i landet og ikke er i risiko for forfølgelse, dødsstraf eller 

tortur mv. ved en tilbagevenden til hjemlandet, skal den pågældende udrej-

se, jf. udlændingelovens § 30, stk. 1. Udrejser udlændingen ikke frivilligt 

drager politiet omsorg for udrejse, jf. udlændingelovens § 30, stk. 2. 

 

Udsendelse til Kina er mulig, men sagsbehandlingstiden ved udstedelse af 

hjemrejsedokumenter kan være meget lang, hvilket særligt gør sig gælden-

de i sager, hvor udlændingen ikke er i besiddelse af originale identitetspa-

pirer. 

 

 

 


