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Vigtig debat om utåleligt ophold 
 
Det er faldet S-folketingsmedlem Trine Bramsen for brystet, at jeg har tillod mig at 
deltage i debatten her i avisen den 23/7 med et indlæg om det utålelige ophold og den 
ufatteligt dyre mandsopdækning, der er givet til en for længst udvisningsdømt kriminel 
libaneser. Men i stedet for at svare nedlandende og bedrevidende på mit debatindlæg 
skulle Bramsen hellere hilse det velkommen, at jeg på baggrund af den konkrete sag har 
stillet følgende vigtige spørgsmål til justitsministeren: 1) Hvad har myndighederne i 
sagen om den kriminelle og udvisningsdømte Danny Abdalla helt konkret lagt til grund 
for, at man ikke kan effektuere udvisning til hjemlandet Libanon, men i stedet 
accepterer at Abdalla lever på mandsopdækket og dyrt tålt ophold i Sandholmlejren? 2) 
Mener ministeren, at hensigten med de internationale konventioner er at kriminelle og 
dømte personer kan leve på tålt ophold og fortsat begå kriminalitet i Danmark? 3) 
Ministeren bedes oplyse, om de danske myndigheder i efterlevelsen af de internationale 
konventioner udnytter alle muligheder for en stram fortolkning, så flest mulige 
udvisningsdømte kan hjemsendes frem for at blive bevilget tålt ophold i Danmark? 4) 
Ministeren bedes endvidere oplyse, om den danske efterlevelse af konventionerne ligger 
på linje med de lande, vi normalt sammenligner os med?  
5) Finder ministeren det acceptabelt, at Danny Abdalla under det tålte og 
mandsopdækkede ophold i Sandholmlejren ifølge Ekstra Bladet kan organisere en bande, 
der potentielt kan begå yderligere kriminalitet? Jeg tror, at rigtig mange i befolkningen 
ser frem til at læse ministerens svar på disse spørgsmål. Afslutningsvis vil jeg slå fast, at 
internationale konventioner naturligvis skal overholdes. Men på vegne af den danske 
befolkning er vi politikere forpligtet til at sikre, at vi i efterlevelsen af konventionerne 
udnytter alle muligheder for at udvise forhærdede kriminelle udlændinge, der trods dom 
og udvisning udnytter deres tålte ophold som et slags ”helle” til at begå fortsat 
kriminalitet. Den slags problemer forbeholder jeg mig ret til at have en mening om – 
også i debatspalterne. Fortsat god sommer.  
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