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FN’s Flygtningeorganisation



UNHCR har fået mandat fra FN til 

at LEDE og KOORDINERE det 

internationale arbejde med globalt at 

BESKYTTE flygtninge og finde 

LØSNINGER på flygtningesituationen.

UNHCR’s Mission:



Hvem hjælper UNHCR?
• Flygtninge  

• Asylansøgere 

• Internt fordrevne

• Tilbagevendte flygtninge 

• Statsløse



• Historisk høje tal

• 65,6 millioner mennesker er fordrevet på 

verdensplan

• Herunder 22,5 millioner flygtninge

• Ca. 2 mio. asylansøgere

Den globale flygtningesituation

Kilde: UNHCR Global Trends Report 2016 



Vidste du?

år opholder 

flygtninge sig i 

gennemsnit i lejre% af verdens 

flygtninge er 

børn
% af verdens 

flygtninge er i u-

lande

51

84

17



Hvem og hvor?

55% af alle verdens flygtninge 

kom i 2016 fra tre lande:

De lande, der husede flest 

flygtninge i 2016, var: 

Kilde: UNHCR Global Trends Report 2016 



Beskyttelse

• International vagthund på 

flygtningeområdet

• Registrering af flygtninge

• Bestemmelse af flygtningestatus



Løsninger

• Frivillig tilbagevenden

• Lokal integration

• Genbosættelse

(kvoteflygtninge)



UNHCR 
Regional Repræsentation Nord Europa 

(RRNE)



RRNE
Kontoret har eksisteret siden 1985 og har ansvaret for UNHCR’s 

aktiviteter i de fem nordiske lande og de tre baltiske lande.

Hovedkontoret ligger i Stockholm og er endvidere repræsenteret 

i Vilnius (1997) og København (June 2017) med to medarbejdere 

hvert sted.



UNHCR i DK
Høringssvar

Monitorering

Bistand i konkrete sager

Verificering af asylansøgeres identitet

Forbindelsesled til landekontorerne

Fortalervirksomhed

Fakta – ikke kun holdninger



Statistisk



Statistisk fortsat 2015-2016



Statistisk fortsat 2015-2016



Statistisk 2017-2018



Uledsagede mindreårige

• Under 18 

– udpegning af repræsentant

– ophold på særlige centre med døgnbemanding

– flere aktivitetstilbud



Aldersvurdering

• Egen fortælling

• Egne dokumenter

• Alderstest

– Tænder

– Hænder



Asylsøgende mindreårige

• Modenhedsvurdering

– Over 15 – formodning moden

– Under 12 – formodning ikke moden

– Mellem 12 og 15 – moden efter individuel afklaring

• Moden til hvad?



Asylsystemet i Danmark
• Ansøgning – politiets rolle

• Udlændingestyrelsen
– To faser

• Dublin-processen

• Behandling af ansøgningen

– interviews afdække årsag til flugt

– nationalitetsafklaring

– alderstest



Flygtningenævnet

• Ankeinstans

– Alle afslag er automatisk anket til nævnet

– Advokat udpeges og betales af staten

– Ret til mundtligt møde

– Nævnsmedlemmer



Interview af børn
• Interviewet bør sigte mod:

– Etablering af tillid

– tilstrækkelig tid bør afsættes

– Processen forklares i et sprog, der er klart og passende for barnets 
alder og modenhed

– Stil kun nødvendige spørgsmål (og undgå at spørge om detaljer 
vedrørende traumatiske hændelser)

– Alternative metoder – som rollespil, tegning, skrivning, 
historiefortælling



TROVÆRDIGHED OG BØRN

Closing 
phase

Børns udvikling Selvbiografiske hukommelse og 

udvikling

Andre forhold, der kan påvirke 

barnet

Børn – især meget unge Børn –

udvikler sig hurtigt

Forandringer i kroppen og 

hjernen (ikke så synlig) har 

indflydelse på deres tanker og 

deres riskovillighed

Asylsøgende børn har ofte 

udviklet sig “forskudt”- modne på 

et område men stadig et barn på 

andre områder

Hukommelsen  kan forvrænges 

og kan ændre sig ved 

genfortælling

Forskel på evnen til at huske 

centrale og perifere detaljer

Evnen til at give en 

sammenhængende fortælling 

forbedres med alderen. I løbet af 

ungdomsårene bliver 

fortællingen mere tidsspecifik, 

tematisk og kausal 

sammenhængende

Mental sundhed og traumer - kan 

indeholde mindre detaljer, 

barnet kan "adskille" eller være 

følelsesmæssigt afbrudt

Forstyrrelse fra andre, f.eks. 

forældre eller eksponering for 

interpersonelt traume kan påvirke 

barnets evne til at stole på andre 

og viljen til afsløre vigtige 

oplysninger

Skam og forpligtelse overfor 

familien kan have indflydelse på 

hvad barnet er villig til at fortælle 



Hvem er flygtning - Udlændingelovens § 7

• Konventionsflygtning – stk. 1

• Beskyttelse grundet umenneskelig behandling – stk. 

2

• Beskyttelse grundet krig eller lignende – stk. 3



Flygtningekonventionen

• En flygtning er en person, der "på grund af 

velbegrundet frygt for at blive forfulgt af race, religion, 

nationalitet, medlemskab af en bestemt social gruppe 

eller politisk mening, er uden for hans 

statsborgerskabsland og er ude af stand til eller på 

grund af sådanne frygt at vende tilbage”
• "Artikel 1A, stk. 2, i 1951-konventionen”



Beskyttelsesstatus § 7, stk. 2

• Efter ansøgning gives der opholdstilladelse til en 
udlænding, hvis udlændingen ved en tilbagevenden 
til sit hjemland risikerer dødsstraf eller at blive 
underkastet tortur eller umenneskelig eller 
nedværdigende behandling eller straf.



Midlertidig beskyttelsesstatus

• I tilfælde omfattet af stk. 2, hvor risikoen for 
dødsstraf eller for at blive underkastet tortur eller 
umenneskelig eller nedværdigende behandling eller 
straf har baggrund i en særlig alvorlig situation i 
hjemlandet præget af vilkårlig voldsudøvelse og 
overgreb på civile, gives der efter ansøgning 
opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold



Andre opholdstilladelser

• Hvis ikke moden eller afslag på asyl, § 9 c, stk. 3

– Mulighed for opholdstilladelse til det 18. år, hvis uden 

familiemæssigt netværk i hjemlandet eller uden mulighed 
for ophold på et modtage- og omsorgscenter, hvilket kan 
stille barnet i en reel nødsituation. 



Kvoteflygtninge

Flygtninge anerkendt af UNHCR kan blive indstillet til at blive 
genbosat i andre lande. Kvoteflygtninge genbosættes som 
regel fra fattige lande og er udvalgt blandt millioner af 
mennesker, som bor i lejre udenfor deres eget land. 

Danmark modtager pt ikke kvoteflygtninge!



Familiesammenføring for flygtninge

• Når en person anerkendes som flygtning i Danmark, har 
vedkommende mulighed for at søge om at blive 
sammenført med sin nærmeste familie, jævnfør 
udlændingelovens § 9. Dette fremgår af Den Europæiske 
Menneskerettighedskonventions artikel 8 – ”ret til og 
respekt for privat- og familieliv”



Humanitær opholdstilladelse

Ganske få får humanitær opholdstilladelse, men kun hvis 
væsentlige humanitære hensyn taler for det, som 
behandlingskrævende, alvorlig sygdom, som man ikke kan få 
den nødvendige behandling for i hjemlandet.



Fremtiden?

• New York Erklæringen

• The Comprehensive Refugee 

Response Framework

• Hele samfundet skal samarbejde



Tusind tak!

Bettina Normann Petersen

normannp@unhcr.org

UNHCR Regional Representation for Northern Europe

www.unhcr-northerneurope.org

Twitter: @UNHCR_NE

http://www.unhcr-northerneurope.org/

