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Høringsvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning)
Hermed fremsender Rådet for Etniske Minoriteter sit svar på ovenstående høring. Rådet har
følgende bemærkninger:
Det foreslås, at det fremover skal være op til udlændinge- og integrationsministeren at bestemme
det årlige antal af kvoteflygtninge, og at denne beslutning blandt andet skal være afhængig af, hvor
mange spontane asylansøgere mv., der er kommet til Danmark, og hvordan det går med
integrationen i Danmark. Dette er efter Rådets mening elastik i metermål – det bliver med en sådan
bestemmelse alt for nemt at beslutte sig for at fravige en ordning, som Danmark har bidraget

positivt til igennem en lang årrække, og som betyder liv eller død for de pågældende flygtninge.
Ministeren skal se på antallet af spontane asylansøgere der er kommet til Danmark de forrige år
og hvor mange opholdstilladelser, der er meddelt udlændinge de forrige år. Ved disse to parametre
er der vid mulighed for at strække tallene i en hvilken som helst retning, man ønsker, idet hverken
årrækken, arten af opholdstilladelser eller persongruppen er særlig præcist defineret. Også kriteriet
om integrationens succes synes meget vanskelig at håndtere, særligt som kriterium for så vigtig en
beslutning det er at undlade at bidrage til genbosætning af nogle af verdens mest sårbare
flygtninge. Vi har forstået på ministerens politiske udmeldinger, at hun med loven i hånden forventer
at beslutte, at Danmark ikke skal modtage kvoteflygtninge i 2016, 2017 og 2018. Det fremgår af
lovforslaget, at man forventer at kunne anvende loven i tilfælde, hvor Danmark i flere år i træk har
modtaget et stort antal spontanasylansøgere. Hvordan denne beslutning kan retfærdiggøres ud fra
indrejsetallene fra de seneste tre år – 21.316 i 2015, 6266 i 2016, og indtil videre 2254 er for os
svært at se – kurven er jo helt tydeligt knækket, og vi burde have overskuddet her.
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