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Supplerende brev til redegørelse om børns
forhold i Udrejsecenter Sjælsmark –
ændrede tal om børnenes opholdstid
Den 20. december 2018 afgav jeg min redegørelse om børns forhold i Udrejsecenter Sjælsmark.
Jeg er efterfølgende blevet opmærksom på, at de oplysninger om børnenes
opholdstid i Udrejsecenter Sjælsmark, som jeg – på baggrund af udlændingeog integrationsministerens besvarelse af 28. september 2018 af spørgsmål
nr. 956 fra Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg (UUI alm. del
2017-18) – har gengivet i min redegørelse, ikke er korrekte.
Udlændinge- og integrationsministeren har således den 21. december 2018
sendt Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg en berigtigelse af bl.a.
besvarelsen af det omtalte udvalgsspørgsmål. En kopi af berigtigelsen vedlægges.
Det fremgår af berigtigelsen, at Udlændingestyrelsen er blevet opmærksom
på, at den manuelle opgørelse i tabel 3 i besvarelsen (om børnenes opholdstid i Udrejsecenter Sjælsmark) indeholder fejl. Styrelsen har derfor foretaget
en ny manuel opgørelse, der viser, at nogle børn har boet længere tid i udrejsecenteret end oprindeligt oplyst.
Det fremgår således bl.a. af den berigtigede tabel, at 5 af de i alt 93 børn pr.
9. september 2018 havde opholdt sig i udrejsecenteret i mere end 13 måneder, men mindre end 15 måneder, at 11 børn havde opholdt sig der i mere
end 15 måneder, men mindre end 17 måneder, og at 6 børn havde opholdt
sig der i mere end 17 måneder, men mindre end 20 måneder.
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I den anledning kan jeg oplyse, at de nu fremkomne oplysninger ikke giver
mig grundlag for at ændre min vurdering af de generelle forhold for børn i Udrejsecenter Sjælsmark.
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Jeg henviser i øvrigt til min redegørelse.
Jeg har sendt enslydende breve til Udrejsecenter Sjælsmark og Kriminalforsorgen Hovedstaden.
Jeg har endvidere orienteret Justitsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Udlændingestyrelsen, Dansk Røde Kors, Folketingets Retsudvalg
og Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg.
Der vil blive lagt en nyhed om sagen på min hjemmeside.

Med venlig hilsen

Kopi til:
Justitsministeriet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Udlændingestyrelsen
Røde Kors
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