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13. september 2021 

Til medlemmerne of Udlaendinge- og Integrationsudvalget 

Regeringen indgil< den 11. august 2021 en aftale med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, 
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Kristendemol<raterne og Alternativet om, at der 

i forbindelse med Folketingets abning vil blive fremsat et lovforslag, som etablerer et saerligt 
opholdsgrundlag til bl.a. ansatte pa den danske ambassade i Kabul. Opholdsgrundlaget oplyses at skulle 

vaere midlertidigt med en tidsbegraensning pa to ar uden mulighed for forlaengelse. 

DRC Dansk Flygtningehjaelp skal hermed opfordre til, at en sadan lov behandles hurtigt, sa de eval<uerede 

afghanere hurtigst muligt far vished om deres fremtid i Danmark og far mulighed for at komme i gang med 
at integrere sig og bruge deres kompetencer. DRC Dansk Flygtningehjaelp har sammen med 
Udlaendingestyrelsen og Dansk Rode Kors deltaget pa informationsmoder for de evakuerede afghanere, og 
der er ingen tvivl om, at den nuvaerende usikl<erhed oml<ring opholdsgrundlag og fremtid er vanskelig, samt 
at de er ivrige efter at komme i gang med skole og arbejde. 

DRC Dansl< Flygtningehjaelp skal desuden kraftigt opfordre til, at de evakuerede afghanere sidelobende med 
den opholdstilladelse, de tiltaenl<es meddelt med en saerlov, har mulighed for fa behandlet en ansogning 

om asyl. En stor andel of de eval<uerede afghanere ma formodes at vaere berettigede til asyl efter 

Flygtningekonventionen og bpr saledes fa de rettigheder, som folger med en opholdstilladelse efter 
udlaendingelovens § 7, stk. 1. 

Det fremgar of den politisl<e aftale, at en opholdstilladelse ifolge den forventede saerlov vil blive midlertidig 

uden mulighed for forlaengelse. Det synes uldart, om der med saerloven vil vaere mulighed for 

familiesammenforing. DRC Dansk Flygtningehjaelp vil Berne opfordre til, at saerloven konstrueres saledes, at 
opholdstilladelserne forlaenges, hvis forholdene i Afghanistan er uaendrede eller pa anden vis udgror en 

risil<o for de evakuerede om to ar. Ligeledes skal vi opfordre til, at der med saerloven bliver mulighed for 

familiesammenforing for de omfattede personer. Det vil vaere uvaerdigt og i strid med intentionerne om at 

beskytte og hjaelpe de evakuerede afghanere, hvis de skal leve i frygt for at blive sendt tilbage til en fortsat 
farlig situation i Afghanistan om to ar, samt hvis de afsl<eeres adgang til familiesammenforing. Derudover 
peger al erfaring pa, at sikkerhed oml<ring fremtidsmuligheder og sikkerhed i opholdstilladelsen samt 
muligheden for samvmr med naermeste familie er afgorende for, at mennesker trives og fungerer i deres 
hverdag. 

Det er ligeledes afgorende, at saerloven sil<rer de eval<uerede afghanere mulighed for at kunne arbejde og 
uddanne sig, sa de har mulighed for at kunne genetablere et hverdagsliv, hvill<et indbefatter arbejde, bprns 
skolegang, fritidsliv og nye lokale netvaerl<. 

Afslutningsvis vil vi gerne opfordre til, at man fra politisk side involverer gruppen of eval<uerede afghanere, 
da det er vores indtryl< fra mpderne med dem, at de har meget at bidrage med. 

Vi uddyber gerne disse opfordringer og andre forslag til den naevnte saerlov pa moder eller pa anden vis. 

Venlig hilsen 
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Eva Singer 
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