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HØRINGSSVAR til sagsnr. 2021-4000-0200.
Mange høringssvar vil formentlig i kraftige vendinger fordømme leje af fængselspladser i Kosovo.
Bedsteforældre for Asyl kan fuldt ud tilslutte sig.
BfA forstår, at det kun er udvisningsdømte, der skal afsone i Kosovo.
Hvorfor ikke også dømte i bandekriminalitet og grov skatte- og momsvindel?
Strafcelle foreslås anvendt i ”særlige tilfælde” i op til 4 uger! Dybt kritisabelt, når man ved, hvad
strafcelle gør ved mennesker. Sverige har afskaffet strafcelle, Norge max. 1 dag og Finland max. 10.
At asylsagsbehandling og udsendelse skal kunne ske i og fra Kosovo, tager BfA også stærk afstand
fra.
Under bemærkninger anvendes ofte ”det forventes” og ”det antages”.
BfA forstår ikke, at der kan lovgives på basis af forventninger/antagelser.
Lov må være eksakte regler for eksakte forhold.
Lovforslaget præcisere stedse, at fængsels-, sundheds-, beskæftigelses-, og besøgsforhold i Kosovo
skal være som i Danmark.
Therese Rytter, juridisk chef i Dignity (Dansk Institut mod Tortur) og næstformand i Europarådets
torturkomité kan citeres for: ”Det bliver meget svært for en dansk fængselsinspektør at ændre
kulturen med vold og korruption flere steder i fængslerne i Kosovo”. Udtalelsen bekræftes af, at
Kosovo er et land, der med en korruptionsgrad på 39 (hvor 100 er nul korruption - Danmark er 88).
Det véd lovforslagsstillerne jo godt, og lovforslaget giver derfor Justits-, Sundheds- og
Beskæftigelsesministeren beføjelse til af fravige krav om danske forhold, så de tilpasses forholdene
i Kosovo - lidet betryggende for de indsatte.
”Regler for mulighed for transportstøtte til børn”. Er det 10 eller 90%? Ikke meget håb for børnene.
BfA finder det uansvarligt, hvis Folketinget vedtager lov uden at kende pris og finansiering.
Konklusionen er, at også dette lovforslag desværre kun kan betegnes som symbolpolitik.
Venlig hilsen Bedsteforældre for Asyl, henrik mottlau

PS. Lovforslag på 288 sider tager pusten fra et ønske om at afgive høringssvar. Det må kunne gøres kortere
med bedre mulighed for at bevare overblikket. Jeg nåede til p. 67.

