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Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 5 vedrørende forslag til lov om 

ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse ud-

lændinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når an-

søgeren har opnået beskyttelse i et andet EU-land m.v.) (L 72), som Folke-

tingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik har stillet til 

justitsministeren den 18. november 2014. Spørgsmålet er stillet efter ønske 

fra Martin Henriksen (DF). 
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Spørgsmål nr. 5 fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integra-

tionspolitik vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven 

(Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af 

realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået be-

skyttelse i et andet EU-land m.v.) (L 72): 

 

”Er ministeren indstillet på at stramme reglerne yderligere, så-

fremt effekten af lovforslaget enten udebliver eller måtte have 

er en begrænset effekt?” 

 

Svar: 

 

Regeringen er optaget af at finde den rette balance i udlændingepolitikken. 

Vi skal på den ene side leve op til vores medmenneskelige og internationa-

le ansvar i en situation med millioner af mennesker på flugt. På den anden 

side skal vi sikre, at vores asylregler svarer til flygtningenes reelle beskyt-

telsesbehov, og at tingene fungerer i Danmark. 

 

Lovforslaget er udtryk for et afbalanceret, men realistisk svar på de udfor-

dringer, vi oplever i øjeblikket på asylområdet, og regeringen har ikke ak-

tuelt planer om yderligere lovgivningsmæssige initiativer, som indebærer 

stramninger i asylreglerne. 

 

Jeg kan dog lige så lidt som andre forudse fremtiden, og derfor kan jeg 

heller ikke sige, om der fremover kan opstå behov for yderligere ændringer 

af asylreglerne.  

 

 

 


