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Det er et uansvarligt lovforslag, da følgerne af lovforslaget ikke er til stede, når 3.landet ikke er 
navngivet.

Lovforslaget vidner om mangel på solidaritet med verdens flygtninge og et forsøg på fra dansk side 
at gå enegang, når det gælder asylbehandling i et 3.land. Det har indtil nu været umuligt at finde et 
3.land og EU har afvist denne model.

Mange ikke europæiske lande kæmper imod korruption og overtrædelse af menneskerettighederne, 
så det valgte land skal acceptere kontrol fra Danmark.

Det er væsentlig at sikre beskyttelse og retssikkerhed for alle asylansøgere. Der mangler konkrete 
tiltag om, hvordan dette sikres. Der er stillet 2 forslag angående modeller til at behandle 
asylansøgninger.

En model er at Danmark står for asylbehandlingen i 3.landet Danmark kontrollerer og driver centeret
efter danske retningslinjer så EMRK overholdes på alle planer. Den anden er, at 3.landet står for hele
asylbehandlingen samt indkvarteringen efter det gældende lands retningslinjer.

Det skal sikres ,at Danmark får ubegrænset ret til at kontrollere hele sagsbehandlingen, så den ikke 
trækkes i langdrag.

Det er væsentlig at regeringen melder ud, hvilken model den foretrækker, så retssikkerheden 
garanteres for asylansøgere.

Det er kun muligt at søge asyl fra Danmark, hvorefter asylansøgerne flyves til 3.landet for at få 
behandlet deres sag. Det kan give problemer, hvis ansøgerne ikke vil samarbejde om udsendelse. Det
kan betyde anbringelse i Ellebækfængslet, da kun få grupper kan undgå at blive deporteret til 3. 
landet. Det er en både dyr og umenneskelig anbringelse. Forslaget mangler et overslag over alle 
omkostninger.

Hvis 3.landet står for asylbehandlingen forudsættes det, at hvis asyl godkendes står 3.landet for 
opholdet. Der er IKKE truffet aftaler,som kan sikre asylansøgeren ophold i noget land. Danmark kan 
ende med at drive asyllejr i et 3.land. Det er forkasteligt. De ansøgere som får asyl, har krav på 
beskyttelse og mulighed for at komme til Danmark og bosætte sig.

De ansøgere, som ikke opnår asyl, skal returneres til hjemlandet, Denne hjemsendelse står 3.landet 
for.

Bedsteforældre for Asyl kan derfor kun opfordre til at forslaget  trækkes tilbage.

Venlig hilsen Bedsteforældre for Asyl,  Mette Roerup


