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Faktaark - Aftalen om vilkår for asylansøgere
(Med forbehold for godkendelse i folketingsgrupperne)

A. Initiativer der iværksættes straks – kræver ikke lovændring
Kontraktordningen fortsætter
I maj 2007 indgik Regeringen og Dansk Folkeparti aftale om et nyt tilbud for afviste asylansøgere, som samarbejder om udrejsen. Tilbudet om opkvalificering og økonomisk støtte er i
første omgang givet til irakiske asylansøgere.
•
•

Enighed om at ordningen videreføres
Der sikres mulighed for en samlet udbetaling af støttebeløbet til de asylansøgere,
der vender tilbage (i dag udbetales beløbet i to rater)

Børnefamilier med særlige behov kan tilbydes bolig uden for asylcentrene
Det er aftalt:
• Afviste asylansøgerfamilier med børn, der har særlige behov, kan efter en konkret
vurdering tilbydes indkvartering i en særlig bolig uden for asylcentrene, såfremt dette
er til familiens og i særdeleshed børnenes bedste. Boligerne placeres inden for rimelig afstand af et eksisterende asylcenter og de tilbud, der er her.
•

Målgruppen for tilbuddet er afviste asylansøgerfamilier med børn, der har opholdt sig
her i landet i mindst 3 år efter endeligt afslag på asyl, og som kommer fra lande,
hvortil Danmark for tiden ikke har mulighed for tvangsmæssig udsendelse, dvs. i
Irak, Iran, Kosovo og Somalia. Kan opfatte op til 50 familier (op til 170 personer)

•

Tilbuddet gives efter en konkret vurdering af den enkelte families situation og behov.

Bedre uddannelsestilbud til afviste asylansøgerbørn med særlige behov og afviste
unge asylansøgere
I dag får børn på asylcentrene en grundlæggende skoleundervisning, der svarer til undervisningen for tosprogede i folkeskolen. Undervisningen gennemføres som udgangspunkt på
centrene og omfatter dansk, engelsk og folkeskolens øvrige fag.
Børnene kan deltage i folkeskolens undervisning eller i undervisning ved andre skoleformer,
hvis de kommunale skolemyndigheder vurderer, at barnet har den fornødne faglige og
sproglige modenhed.
Unge asylansøgere mellem 17 og 21 år, herunder afviste asylansøgere, får i dag tilbud omaktivering og undervisning som et særskilt tilrettelagt forløb (heltidsundervisning).

Der er enighed om at styrke undervisningen for afviste asylansøgerbørn og -unge, der har
opholdt sig her i landet i mindst 3 år efter endeligt afslag på asyl, og som kommer fra lande,
hvor Danmark ikke for tiden har en aftale om hjemsendelse, dvs. Irak, Iran, Kosovo og Somalia.
• Undervisningstilbuddet til asylansøgerbørn udvides til at omfatte yderligere undervisning i fag, som kan gavne det enkelte barn ved tilbagevenden til hjemlandet, herunder f.eks. yderligere undervisning i IT og f.eks. yderligere undervisning i fremmedsprog.
• Det tydeliggøres, at der er mulighed for henvisning til almindelige folkeskoler, således at forældrene kan vælge, forudsat at børnene har forudsætningen for at følge
undervisningen på almindelige skoler.
• Unge mellem 16 og 21 år får mulighed for at deltage i en ungdomsuddannelse, herunder gymnasier og skolepraktikforløb som led i erhvervsuddannelser m.v.
En øget indsats mod asylansøgeres sorte arbejde
Indsatsen mod illegalt arbejde, herunder af asylansøgere, bliver styrket som led i udmøntning af flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden 2007-2010. Der er enighed om at
styrke indsatsen mod asylansøgeres illegale arbejde med følgende nye initiativer:
•
•
•
•
•

Styrket kontrol. Kontrollen kan f.eks. gennemføres som led i Fair Play-aktionerne.
Særskilt registrering af asylansøgere, som antræffes ved kontrolaktioner
Alle udlændinge, der søger om asyl i Danmark, skal underskrive en erklæring om, at
de vil overholde lovgivningen og ikke udføre illegalt arbejde.
Mere information til asylansøgerne og arbejdsgivere om konsekvenserne af illegalt
arbejde.
Gennemgang af de nuværende rutiner for tilstedeværelseskontrol på centrene.

Fortsat fokus på tvangsmæssig hjemsendelse
•

Regeringen vil i 2008 intensivere forhandlingerne med de lande, hvor hjemsendelsesaftale ikke foreligger, herunder særligt Irak og Kosovo.

B. Hensigtserklæring om spørgsmål som drøftes nærmere
•

•
•

Side 2

Det drøftes nærmere, hvorvidt der bør igangsættes et udredningsarbejde, der skal
belyse mulighederne for at forbedre aktiveringen for afviste asylansøgere, der samarbejder om hjemrejsen, og afviste asylansøgere, der ikke samarbejder om hjemrejse, i form af deltagelse i praktik og mere målrettede opkvalificeringsforløb.
Aftaleparterne er enige om, at det bør overvejes, om der er grund til at skærpe de
strafferetlige konsekvenser for asylansøgere og arbejdsgivere ved illegalt arbejde.
Der skal tages stilling til, om de eksisterende ordninger om økonomiske støtte til frivillig tilbagevenden er tilstrækkelige.

