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Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Ro og orden på 
indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge, herunder husorden, økonomiske 

sanktioner, magtanvendelse og anbringelse uden for indkvarteringsstedet, m.v.)  
 
Hermed fremsender Rådet for Etniske Minoriteter sit svar på ovenstående høring.  
 
Allerførst vil vi gerne påpege, at uledsagede mindreårige asylansøgere udgør en særlig sårbar 
gruppe, og det er derfor vigtigt at tage hånd om dem, således at de oplever en hverdag med 
struktur og gode og stabile forhold.   
 
Forslaget om at indføre en pligt for lederen om fastsættelse af en husorden finder Rådet rimeligt 
og fornuftigt. En husorden, der udstikker retningslinjer for den fælles dagligdag, er med til at 
tydeliggøre rammerne for børnene og de unge, og kan være med til at forebygge konflikter og 
misforståelser. Det er vigtigt, at den pågældende bliver sat grundigt ind i retningslinjerne og 
konsekvensen af overtrædelser, men at man også anerkender, at man med stor sandsynlighed har 
at gøre med dybt traumatiserede børn og unge, og at der derfor skal være plads til at tilvænne sig 
en sådan husorden.     
 
Rådet er bekymret for, om forslaget om at indføre sanktioner i det tilfælde, at husordenen bliver 
overtrådt, gennem en yderligere skærpelse af den allerede eksisterende ordning om ophør eller 
nedsættelse af økonomiske ydelser, er hensigtsmæssig. Rådet frygter, at der kan være risiko for, at 
barnet eller den unge vælger indkvarteringsstedet og de voksne fra og dermed kommer til at 
opholde sig mere udenfor området. Hvis den økonomiske sanktion bliver for omfattende, er der fare 
for, at man vil ty til kriminalitet i form af eksempelvis tyveri. I stedet for en økonomisk sanktion, 
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kunne man se på, om der er bedre alternativer, såsom eksempelvis fratagelse af den unges 
elektroniske udstyr.    
 
Det er vigtigt, at konsekvenserne for at overtræde husordenen står i proportion til situationen og at 
de kun anvendes, når alle andre relevante pædagogiske midler og metoder har været forsøgt. Det 
er Rådets overbevisning, at omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand aldrig kan håndhæves 
gennem magtanvendelse, og at en konfliktsituation altid skal søges løst ved hjælp af pædagogiske 
midler og ved barnets eller den unges frivillige medvirken.  
 
Rådet mener naturligvis, at man skal gøre hvad man kan for at undgå at bruge magtanvendelse. I 
yderste nødstilfælde, hvor man er nødsaget til at anvende magt for at afværge en potentiel truende 
situation, hvor barnet for eksempel er til fare for sig selv eller andre, er det vigtigt, at man i hvert 
tilfælde registrerer og indberetter magtanvendelsen. Denne dokumentation skal medvirke til, at 
personalet reflekterer over den givne situation og forholder sig fagligt og professionelt til, hvordan 
man kan reducere brugen af magt og forebygge, at en sådan situation overhovedet opstår.   
 
   

 
Med venlig hilsen 

 
Yasar Cakmak 
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