
 

Det giver stadig mening at integrere sig i det danske samfund   

Med de seneste ændringer af integrations- og udlændingelovgivningen er der kommet et større fokus på, at 

flygtninge skal sendes tilbage til deres hjemland, når de danske myndigheder vurderer, at de igen kan 

opholde sig sikkert der.   

Fra undersøgelsen ”Vi tager jo drømmene fra dem”, som vi gennemførte i begyndelsen af året, ved vi, at 

det øgede fokus på hjemsendelse, har skabt tvivl hos nogle flygtninge og frivillige om, hvorvidt det kan 

betale sig for flygtninge at integrere sig i det danske samfund, dvs. lære dansk, søge arbejde, engagere sig i 

lokalsamfundet, mm.  

Svaret er: Ja. Flygtninges integration i Danmark er ikke aflyst med de nye lovændringer. Det giver fortsat 

mening at lære dansk, søge arbejde og engagere sig i det danske samfund, fordi:      

1. Flygtninge kan fortsat få permanent ophold og statsborgerskab i Danmark  

Flygtninge, som kommer til Danmark, får midlertidige opholdstilladelser og kan efter 8 år i Danmark få 

permanent ophold og statsborgerskab, hvis de opfylder visse krav i forhold til beskæftigelse, 

sprogkundskaber, aktivt medborgerskab m.m.  

Sådan var det, før den nye lovgivning (L140) blev indført, og sådan er det fortsat.  

Det ”nye” er, at alle flygtninge nu får tildelt opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold. Tidligere 

gjaldt det ”kun” flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens §7.3. Flygtninge, som havde 

beskyttelsesstatus efter udlændingelovens § 7.1. og § 7.2. fik tildelt opholdstilladelser med mulighed for 

varigt ophold. Du kan få overblik over de forskellige typer af opholdstilladelser i skemaet nedenfor.  

Formuleringen ”henblik på midlertidigt ophold” forhindrer dog ikke flygtninge i at få permanent 

opholdstilladelse og statsborgerskab, når de opfylder kravene hertil. Og der er ikke – med den nye 

lovgivning – ændret på kravene i forhold til permanent ophold og statsborgerskab.  

Opholdstilladelser efter udlændingeloven 

§ 7, stk. 1 (konventionsstatus) 
§ 8, stk. 1 (kvoteflygtning) 

§ 7, stk. 2 (beskyttelsesstatus) 
§ 8, stk. 2 (kvoteflygtning) 

§ 7, stk. 3 (midlertidig 
beskyttelsesstatus) 

Individuelt forfulgt af grunde 
beskrevet i 
Flygtningekonventionen 

Individuelt forfulgt af andre 
grunde (før 2015: også risiko 
pga. generelle forhold med krig 
og konflikt i hjemland) 

I risiko på grund af generelle 
forhold med krig og konflikt i 
hjemlandet 

Denne status giver mulighed for 
et blåt konventionspas 

Denne status giver mulighed for 
et gråt fremmedpas 

Denne status giver mulighed for 
et gråt fremmedpas 

 

2. Flygtninges tilknytning til Danmark har betydning i afgørelser om inddragelse/forlængelse af 

opholdstilladelser.  

Det har hidtil været sådan, at flygtninges midlertidige opholdstilladelser oftest er blevet forlænget mere 

eller mindre automatisk efter ansøgning. Fremover vil myndighederne have større fokus på ikke at 

forlænge flygtninges opholdstilladelser, hvis deres vurdering er, at den/de pågældende personer sikkert 

kan vende tilbage til hjemlandet. 

Dansk Flygtningehjælps umiddelbare vurdering er imidlertid, at flygtninge med opholdstilladelse efter 

udlændingelovens § 7.1. i mindre grad vil blive berørt af det øgede fokus på hjemsendelse med mindre de 



 

danske myndigheder kan dokumentere fundamentale, stabile og varige ændringer i hjemlandet. Der skal 

ganske meget til, f.eks. er det pt. ikke muligt i forhold til Syrien.  

De flygtninge, som Dansk Flygtningehjælp umiddelbart vurderer, vil blive berørt af myndighedernes øgede 

fokus på hjemsendelse, er flygtninge, der:  

• har ophold efter udlændingelovens § 7.2 eller § 7.3 på grund af generelle forhold med krig og 

konflikt i hjemlandet 

• og kommer fra områder, som de danske myndigheder vurderer, at det er sikkert at vende tilbage 

til. 

Disse flygtninge vil formentligt opleve, at de danske myndigheder i stigende grad tager grundlaget for deres 

ophold i Danmark op til overvejelse og i nogle tilfælde vælger ikke at forlænge dem. I sådanne tilfælde vil 

man blive indkaldt til interview hos Udlændingestyrelsen. Og hvis man derefter får afslag på forlængelse, vil 

sagen blive anket til Flygtningenævnet, hvor man får beskikket en advokat. 

Inddragelse eller manglende forlængelse af en opholdstilladelse vil altid tage udgangspunkt i en vurdering 

af den enkelte flygtnings situation. Med den nye lovgivning er de danske myndigheder i mindre grad 

forpligtede til at tage hensyn til flygtninges tilknytning til Danmark, når de vurderer, om en 

opholdstilladelse skal forlænges eller inddrages, men alle sager skal fortsat afgøres i henhold til Danmarks 

internationale aftaler. Det betyder, at danskkundskaber, arbejde, uddannelse, familie og anden 

tilknytning til Danmark fortsat spiller en rolle for muligheden for at blive i Danmark. Hvis man gerne vil 

blive i Danmark, giver det derfor god mening at lære dansk, søge arbejde, uddanne sig og involvere sig i 

lokalsamfundet – også selvom man har opholdstilladelse efter §7.2. og §7.3. 

Da lovgivningen er helt ny, ved vi endnu ikke, hvor meget betydning flygtninges tilknytning til Danmark i 

praksis vil få i afgørelser om forlængelse eller inddragelse af opholdstilladelser.   

Familiesammenførtes opholdstilladelser følger opholdstilladelsen for den flygtning, man er 

familiesammenført til. Som familiesammenført kan man klage over en negativ afgørelse til 

Udlændingenævnet. Det sker ikke automatisk, så man skal selv huske at klage.  

3. Grundlæggende rettigheder og pligter under integrationsprogrammet er uændrede  

Med den nye lovgivning ændrer integrationsprogrammet navn til selvforsørgelses- og 

hjemrejseprogrammet, den økonomiske ydelse til familier med børn sættes ned, og kommunerne er ikke 

længere forpligtet til at anvise en permanent bolig.  Men de grundlæggende rettigheder og pligter er stadig 

de samme, dvs. at flygtninge fortsat har ret til skolegang, uddannelse, arbejde, sundhedsydelser og 

offentlig støtte.  

Skab klarhed og bevar fremtidsperspektivet 

Der er mange rygter i omløb om den nye lovgivning, og de skaber forvirring og usikkerhed. De flygtninge, 

som umiddelbart vil blive mest berørt af det øgede fokus på hjemsendelse, vil være personer, der har 

ophold efter udlændingelovens § 7.2 og § 7.3 med henvisning til generelle forhold i hjemlandet, og 

familiesammenførte til disse.  

Vi anbefaler, at flygtninge gør sig deres egen situation bevidst og ikke lader sig unødigt skræmme. Vi 

anbefaler frivillige at støtte flygtninge i at bevare et fremtidsperspektiv, uanset om det fremtidige liv 

kommer til at udspille sig i Danmark eller i hjemlandet.  



 

Dansk Flygtningehjælp er i gang med at udarbejde informationsmateriale om L140 til flygtninge på en 

række relevante sprog. Materialet, som forventes færdigt i løbet af foråret, sender vi ud med Frivillignyt.  

 

Flygtninge kan søge rådgivning om opholdstilladelse, inddragelse, repatriering og integration følgende 

steder:  

Asylrådgivning & inddragelse 

Rådgivning vedrørende alle faser af asylproceduren herunder ansøgning om asyl, endeligt afslag, 

inddragelse og hjemsendelse. 

Dansk Flygtningehjælp 

Borgergade 6, 1300 København K 

Tlf. 3373 5000 (hverdage kl. 9-15)  

Åben rådgivning på kontoret i Borgergade om onsdagen kl. 10-13. Asylansøgere og flygtninge, der har 

spørgsmål om inddragelse og nægtelse af forlængelse, kan henvende sig i den åbne rådgivning. Kræver ikke 

forudgående aftale. Der er ikke tolke til stede. 

Repatriering  

Rådgivning og information til flygtninge og indvandrere, som overvejer at vende frivilligt tilbage til deres 

hjemland eller tidligere opholdsland.  

Find mere info her: https://flygtning.dk/danmark/om-at-vende-hjem  

E-mail: atvendehjem@drc.ngo & tlf. 3373 5000 

Frivilligrådgivningen 

Spørgsmål om fx familiesammenføring, permanent ophold, statsborgerskab, integrationsloven og 

sociallovgivning. Rådgivningerne er bemandet med jurister, socialrådgivere og andre fagpersoner, der 

arbejder frivilligt. 

Find mere info, adresser & åbningstider her: 

https://flygtning.dk/frivillig/vores-arbejde/frivilligraadgivningen 

 

Dansk Flygtningehjælp, marts 2019 
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