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Forord 
Denne rapport indeholder en omskrevet liste over de anbefalinger, der blev formuleret i forbindelse 
med den interaktive dialog med Danmark under den universelle periodiske bedømmelse af 
menneskerettighedssituationen i Danmark. Listen er udarbejdet af Institut for Menneskerettigheder, 
og hensigten er at tilbyde en oversigt og et værktøj, der kan anvendes i forbindelse med 
opfølgningsfasen og den nationale dialog med civilsamfundet og den interesserede offentlighed. 
 
I denne mellemliggende tidsperiode og i opfølgningsfasen, mens den danske regering overvejer, 
hvilke anbefalingerne man vil acceptere eller afvise, er det instituttets hensigt at fortsætte den 
konstruktive dialog ved at støtte og  fremme den nationale dialog med det formål at øge 
opmærksomheden og højne udgangspunktet for diskussionen mellem civilsamfundsaktører om, 
hvorledes vi sikrer en effektiv implementering og nydelse af menneskerettighederne i Danmark. 
 
Arbejdsgruppen om den universelle periodiske bedømmelse afholdt sin 11. session fra den 2. maj til 
den 13. maj 2011. Bedømmelsen af Danmark blev afholdt på det 2. møde den 2. maj 2011. På det 6. 
møde, afholdt den 4. maj 2011, vedtog arbejdsgruppen rapporten om Danmark. 
 
I forbindelse med den interaktive dialog afgav 47 delegationer indlæg og formulerede 133 
anbefalinger. 
 
Som led i bedømmelsen blev Danmark generelt rost for sit høje menneskeretlige niveau og for den 
store grad af inddragelse af civilsamfundet. Lederen af den danske delegation afsluttede den 
interaktive dialog med at takke det danske civilsamfund for dets aktive deltagelse i den forudgående 
proces forud for bedømmelsen og udtrykte sit ønske om en forsat frugtbar dialog i 
opfølgningsfasen. 
 
Anbefalingerne, der blev formuleret i forbindelse med den interaktive dialog den 2. maj, vil blive 
undersøgt af regeringen, der vil blive afgivet svar inden for nærmeste fremtid og ikke senere end 
ved FN’s Menneskerettighedsråds 18. session i september 2011. 
 
Da den universelle periodiske bedømmelse ikke er tænkt som en enkeltstående begivenhed, men 
som en løbende proces til gennemførelse af menneskerettighederne, ser Institut for 
Menneskerettigheder det som sin rolle som Danmarks nationale menneskerettighedsinstitution at 
følge op i forhold til  gennemførelsen af eller anden opfølgning på anbefalingerne, i særdeleshed de 
anbefalinger, som Danmark har accepteret. 
 
En sammenskreven liste af anbefalinger vil naturligvis indeholde nogle begrænsninger og 
simplificeringer. Institut for Menneskerettigheder har, hvor det er muligt, forsøgt at sammenskrive 
sammenlignelige anbefalinger til en enkelt anbefaling. For  samtlige anbefalinger  og de præcise 
formuleringer henvises til det originale dokument: Draft Report of the Working Group on the 
Universal Periodic Review, eleventh session from 2nd to 13 May 2011 – DENMARK, 
A/HRC/WG.6/11/L.2. 
Ligeledes henvises til listen over yderligere materiale i bilaget i denne publikation. 
 
Den sammenskrevne liste af arbejdsgruppens vedtagne anbefalinger i forbindelse med den 
universelle periodiske bedømmelse af Danmark er også tilgængelig på engelsk. 
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Om Institut for Menneskerettigheder (IMR) 
Institut for Menneskerettigheder er Danmarks nationale menneskerettighedsinstitution (NHRI), som 
er etableret og arbejder i overensstemmelse med FN’s Paris Principper. IMR er Danmarks førende 
organisation for så vidt angår at fremme, overvåge og rådgive om menneskerettigheder. I 2007 fik 
IMR fornyet sin akkreditering som en A-status national menneskerettighedsinstitution af den 
Internationale Koordineringskomité for nationale institutioner til fremme og beskyttelse af 
menneskerettigheder (ICC). 
 
IMR blev etableret i 1987 som det Danske Center for Menneskerettigheder ved en 
folketingsbeslutning og IMR’s status som national menneskerettighedsinstitution blev anerkendt og 
bekræftet ved vedtagelsen af Lov om etablering af det Danske Center for Internationale Studier og 
Menneskerettigheder af 6. juni 2002.   
 
IMR har siden 2003 være udpeget som organ til fremme af ligebehandling og effektiv beskyttelse 
mod diskrimination på grund af race eller etnisk oprindelse, som fastlagt i artikel 13 af EU direktiv 
2000/43/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk 
oprindelse. 
 
Siden januar 2011 har IMR fungeret som uafhængig funktion til at fremme, beskytte og overvåge 
gennemførelsen af FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap i overensstemmelse 
med konventionens artikel 33.  
 
I 2011 blev IMR desuden udpeget som organ til at fremme, evaluere, overvåge og støtte 
ligebehandling af alle kvinder og mænd uden forskelsbehandling på grund af køn i 
overensstemmelse med artikel 20 i EU Direktiv 2006/54/EF og artikel 12 i EU Direktiv 
2004/113/EF.   
 
På IMR’s hjemmeside (www.menneskeret.dk) er der en oversigt over 
menneskerettighedssituationen i Danmark. IMR’s høringssvar, landerapporter, konkluderende 
bemærkninger, individuelle afgørelser fra regionale og internationale overvågningsorganer er 
således gjort offentligt tilgængelige. Hjemmesiden tilbyder nyheder og kommentarer til den daglige 
nationale udvikling i menneskerettighedssituationen i Danmark. 
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1. Ratifikation, forbehold og inkorporering 
 

Ratifikation 
Danmark er blevet anbefalet at ratificere følgende konventioner og protokoller:  

- International konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungne forsvindinger1 

- International konvention om beskyttelse af alle vandrende arbejdstagere og familier2 

- Protokol nr. 12 til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, vedrørende et generelt 
forbud mod diskrimination3 

 
Danmark blev anbefalet at tiltræde følgende protokoller der tillader individuel klageadgang: 

- Valgfri protokol til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle 
rettigheder4 

- Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap5 

 
Danmark blev endvidere blevet anbefalet at anerkende Komitéen for tvungne forsvindingers 
kompetence, som beskrevet i konventionens artikel 31 og 32.6

 
 
Danmark blev anbefalet at udvide anvendelsesområdet for følgende valgfrie protokoller til også at 
omfatte Grønland og Færøerne: 

- Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder omhandlende salg af børn, 
børneprostitution og børneporno7 

- Protokol om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel 
med kvinder og børn8 

 
 

                                                 
1 Anbefaling nr. 4, 11, 16, 17 og 21 (Spanien, Frankrig, Argentina, Brasilien og Ecuador) 
2 Anbefaling nr. 12, 13, 14, 15, 19, 20 and 25 (Algeriet, Egypten, Pakistan, Argentina, Marokko, Ecuador og 
Guatemala) 
3 Anbefaling nr. 22 (Ecuador) 
4 Anbefaling nr. 3, 5 og 23 (Spanien, Palæstina og Ecuador) 
5 Anbefaling nr. 3, 6, 7, 8, 9, 10 og 23 (Spanien, Østrig, Frankrig, Australien, Storbritannien, Burkina Faso og Ecuador) 
6 Anbefaling nr. 11 (Frankrig) 
7 Anbefaling nr. 1, 24 og 30 (Ungarn, Ecuador og Aserbajdsjan) 
8 Anbefaling nr. 1, 24 og 30 (Ungarn, Ecuador og Aserbajdsjan) 
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Forbehold 
Danmark blev anbefalet at tilbagetrække sine forbehold for så vidt angår følgende konventioner: 

- Konventionen om barnets rettigheder og tilhørende protokoller9  

- International konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder10 

- International konvention om borgerlige og politiske rettigheder11 
 
 
 

Inkorporering 
Danmark blev anbefalet at inkorporere internationale menneskerettighedskonventioner i dansk ret.12

 
 
 

                                                 
9 Anbefaling nr. 2 og 18 (Brasilien og Sydafrika) 
10Anbefaling nr. 18 og 23 (Sydafrika og Ecuador) 
11 Anbefaling nr. 18 (Sydafrika) 
12 Anbefaling nr. 26, 28, 29 og 33 (Canada, Sydafrika, Holland og Kirgisistan) 
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2. Menneskerettighedsstrukturer 
 

National Handlingsplan for menneskerettigheder 
Danmark blev anbefalet at udvikle og implementere en national handlingsplan for 
Menneskerettigheder for at skabe rammerne for en systematisk og omfattende tilgang til fremme og 
beskyttelse af menneskerettigheder.13

 
 

FN’s Special Procedures 
Danmark blev anbefalet at besvare tematiske forespørgsler sendt af FN’s Special Rapporteurs uden 
forsinkelser, og at reducere mængden af forsinkede besvarelser.14

 
 

Adgang til Retspraksis 
Danmark blev anbefalet at gøre afgørelser fra danske domstole og administrative organer gratis og 
offentligt tilgængelige.15  
 
 

Opfølgning 

Danmark blev anbefalet til som opfølgning på bedømmelsen at tilrettelægge en proces med brede, 
nationale høringer af civilsamfundet og inddragelse af Institut for Menneskerettigheder.16

 
 

Udbredelse af anbefalinger 
Danmark blev anbefalet at lave en dansk oversættelse af resultatet af den danske UPR proces samt 
konkluderende bemærkninger fra FN’s komitéer og landerapporter fra FN’s special procedures 
vedrørende Danmark.17

 
 
 

                                                 
13Anbefaling nr. 42 (Indonesien) 
14Anbefaling nr. 52 og 53 (Rusland og Afghanistan) 
15Anbefaling nr. 97 (Ungarn) 
16Anbefaling nr. 48 (Østrig) 
17 Anbefaling nr. 46 og 51 (Aserbajdsjan og Canada) 
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3. Ligebehandling  
 

Revideret ligebehandlingslovgivning 
Danmark blev anbefalet at sikre lige beskyttelse mod diskrimination for alle grupper ved at 
udarbejde en enkelt lov, som dækker alle diskriminationsgrunde.18

 
 
 
Kønsligestilling 
Danmark blev anbefalet at fortsætte bestræbelserne på at opnå kønsligestilling.19  
 
Danmark blev anbefalet at fremme antallet af kvinder i ledende poster på arbejdsmarkedet og 
særligt vedrørende beslutningsprocesser.20

 

 

Diskrimination mod børn 
Danmark blev anbefalet at intensivere bestræbelserne på i praksis at afskaffe alle former for 
diskrimination mod børn.21

 
 
 
Race og etnisk oprindelse 

Frafald på skoler 
Danmark blev anbefalet at adressere det høje frafald på skoler blandt studerende tilhørende etniske 
minoriteter.22

 
 
 

Fremme af dialog, forståelse og tolerance 
Danmark blev anbefalet at fremme interreligiøs og interkulturel dialog, forståelse og tolerance 
mellem forskellige etniske og religiøse grupper i landet.23  
 
 

                                                 
18 Anbefaling nr. 31 (Canada) 
19 Anbefaling nr. 43 (Norge) 
20 Anbefaling nr. 85 (Aserbajdsjan) 
21 Anbefaling nr. 66 (Palæstina) 
22 Anbefaling nr. 112 (Slovakiet) 
23 Anbefaling nr. 54, 57, 59, 64, 67, 71, 107 og 108 (Rusland, Tyrkiet, Malaysia, Usbekistan, Palæstina, Marokko, 
Indonesien og Aserbajdsjan) 

8 
 



 

Hadefuld tale 
Danmark blev anbefalet at opretholde § 266 (b) i straffeloven og at tage forholdsregler for at undgå, 
at opgivelse af sager relateret til racemæssigt eller religiøst had, afholder ofre fra at fortsætte med at 
klage, og fører til straffrihed for gerningsmænd der overtræder bestemmelsen.24  
 
Danmark blev anbefalet at styrke og effektivt implementere lovmæssige tiltag til at forbyde, 
retsforfølge og straffe hadefuld tale, tilskyndelse til had og religiøs profilering, samtidig med at 
ytringsfriheden fremmes og beskyttes.25  
 
Danmark blev anbefalet at sikre juridisk ansvar for spredning af racemæssig og religiøs intolerance 
gennem pressen.26  
 
 
Racisme, hadforbrydelser, fremmedhad og religiøs intolerance 

Identifikation og monitorering 
Danmark blev anbefalet at tage yderligere skridt til at identificere sager om racisme og 
fremmedhad.27  
 
Midler til at bekæmpe racisme, hadforbrydelser, fremmedhad og religiøs intolerance 
Danmark blev anbefalet at tage forholdsregler, inklusive retlige skridt, til at bekæmpe racisme, 
fremmedhad, religiøs intolerance og diskrimination på grund af race, etnisk oprindelse, sprog, 
religion eller national oprindelse.28  
 
Herunder  blev Danmark anbefalet, at: 

- Fjerne forhindringer for at ofre for diskrimination har effektiv adgang til retsbeskyttelse29 

- Foretage passende foranstaltninger til at sikre, at nationale, etniske og religiøse minoriteter 
kan politianmelde sådan kriminalitet. 30 

- Umiddelbar efterforskning og fast reaktion over for udøvere af hadefulde, racistiske og 
fremmedfjendtlige handlinger, tale og udgivelser.31 

 
 

                                                 
24Anbefaling nr. 37 og 96 (Pakistan og Algeriet) 
25Anbefaling nr. 62, 109 og 110 (Egypten, Pakistan og Bangladesh) 
26Anbefaling nr. 101 (Hviderusland) 
27Anbefaling nr. 54, 57, 64 og 70 (Rusland, Tyrkiet, Usbekistan og Brasilien) 
28Anbefaling nr. 54, 55, 56, 57, 60, 64, 67, 68, 69, 70 og 71 (Rusland, Grækenland, Bangladesh, Tyrkiet, Malaysia, 
Usbekistan, Palæstina, Iran, Argentina, Brasilien og Marokko) 
29Anbefaling nr. 65 (Mexico) 
30Anbefaling nr. 65 (Mexico) 
31Anbefaling nr. 58 (Malaysia) 
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4. Politi 
 

Etnisk profilering 
Danmark blev anbefalet at vedtage foranstaltninger til at forebygge og forbyde etnisk profilering af 
politiet.32  
 
Danmark blev anbefalet at sikre at brugen af visitations-zoner ikke resulterer i etnisk eller religiøs 
profilering.33

 
 
 

Politiets magtanvendelse 

Danmark blev anbefalet at revidere de eksisterende mekanismer og rammer for håndtering af 
beskyldninger om politiets magtmisbrug, inklusiv brug af våben, for at sikre fuld overholdelse af 
Torturkonventionen.34  
 
Danmark blev anbefalet at sikre at alle anmeldelser om politiets magtmisbrug bliver efterforsket 
uafhængigt, upartisk og inden for rimelig tid.35  
 
 
 

Identifikation af politibetjente 
Danmark blev anbefalet at indføre foranstaltninger til at sikre muligheden for at identificere 
individuelle politibetjente.36  
 
 

                                                 
32 Anbefaling nr. 63 (Egypten) 
33 Anbefaling nr. 79 (Algeriet) 
34 Anbefaling nr. 77 (Usbekistan) 
35 Anbefaling nr. 75 og 78 (Usbekistan) 
36Anbefaling nr. 76 (Slovakiet) 
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5. Tortur 
Torturbestemmelse i straffeloven 
Danmark blev anbefalet at indføre tortur som en selvstændig forbrydelse i straffeloven og den 
militære straffelov samt at tilpasse bestemmelser om forældelse i forhold til Torturkonventionen.37  
 
 

Varetægtsfængsel 
Danmark blev anbefalet at begrænse brugen af lange varetægtsfængslinger.38

 
 

Overfyldte fængsler 

Danmark blev anbefalet at tage yderligere initiativer til at løse problemet med overfyldte 
fængsler.39

 
 

Rendition flights 
Danmark blev anbefalet i en åben og transparent proces at evaluere konsekvenserne af flyvninger 
over dansk luftrum og landinger som fandt sted i forbindelse med CIA’s udleveringsprogram.40

 
 
 

6. Anti-terrorisme 
Evaluering af anti-terror lovgivningen 
Danmark blev anbefalet at foretage en inkluderende og faktabaseret evaluering af den danske anti-
terror lovgivning.41  

 
 

                                                 
37 Anbefaling nr. 32, 72, 73 og 74 (Canada, Rusland, Usbekistan og Spanien) 
38 Anbefaling nr. 98 (Storbritannien) 
39 Anbefaling nr. 101 (Hviderusland) 
40 Anbefaling nr. 132 (Schweiz) 
41 Anbefaling nr. 133 (Holland) 
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7. Kvinders rettigheder 
 

Menneskehandel 
Danmark blev anbefalet at styrke beskyttelsen af ofre for menneskehandel.  
 
Herunder blev Danmark anbefalet, at: 
 

- Styrke kapaciteten til identifikation af ofre for menneskehandel;42 

- Sikre at ofre for menneskehandel ikke frihedsberøves, men i stedet tilbydes ordentlig 
beskyttelse;43 

- Udvide reflektionsperioden for ofre for menneskehandel og at gøre den fuldstændig 
ubetinget;44 

- Tilbyde langvarige alternativer som tillader ofre at blive i Danmark gennem 
arbejdstilladelser eller opholdstilladelser snarere end et tilbud om repatriering eller asyl.45 

 
 
 

Strafferetlig beskyttelse mod voldtægt 

Danmark blev anbefalet at revidere straffelovens §§ 218, 220, 221 og 227 omhandlende voldtægt og 
seksuelle overgreb ved at fjerne referencer til den ægteskabelige status mellem offer og påstået 
gerningsmand, som har en faktisk indflydelse på strafudmålingen.46

 
 

                                                 
42 Anbefaling nr. 87 og 88 (Østrig og Slovakiet) 
43 Anbefaling nr. 89 (Slovakiet) 
44 Anbefaling nr. 89 (Slovakiet) 
45 Anbefaling nr. 124 (USA) 
46Anbefaling nr. 34, 35 og 36 (Norge, Schweiz og Belgien) 
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Vold i nære relationer / vold mod kvinder 
Danmark blev anbefalet at sikre en mere effektiv beskyttelse af ofre for vold i nære relationer, 
særligt for udsatte grupper som kvinder og børn i Danmark, Grønland og Færøerne.47

 
Herunder blev Danmark anbefalet, at: 
 

- Fortsætte implementeringen af den nationale strategi til bekæmpelse af vold i nære 
relationer for 2009-2012;48 

- Vedtage effektive politiske tiltag, mekanismer og programmer som har til formål at 
bekæmpe og afskaffe vold mod kvinder;49 

- Vedtage en specifik lov om vold mod kvinder inklusiv vold i nære relationer;50 

- Bringe national lovgivning i overensstemmelse med menneskeretlige standarder;51  

- Lancere en handlingsplan til bekæmpelse af vold i nære relationer i Grønland;52 

- Tilbyde udenlandske gifte kvinder, som er ofre for vold i nære relationer, retslig beskyttelse 
og administrative retningslinier til at beskytte dem og særligt overveje opholdstilladelser.53 

 

                                                 
47 Anbefaling nr. 81, 82 og 83 (Polen, Slovenien and Korea) 
48Anbefaling nr. 45 (Moldova) 
49 Anbefaling nr. 85 and 86 (Aserbajdsjan og Indonesien) 
50Anbefaling nr. 80 (Østrig) 
51Anbefaling nr. 86 (Indonesien) 
52 Anbefaling nr. 44 (Spanien) 
53 Anbefaling nr. 84 (Honduras) 
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8. Børns rettigheder 
 

Børneombudsmand 
Danmark blev anbefalet at oprette en uafhængig Børneombudsmand til at fremme og beskytte børns 
rettigheder samt overvåge implementeringen af Børnekonventionen.54

 
 
 

Den kriminelle lavalder  
Danmark blev anbefalet at genindføre en kriminel lavalder på 15 år.55

 

 
 

Frihedsberøvelse og isolationsfængsling af mindreårige 
Danmark blev anbefalet at forbyde frihedsberøvelse af mindreårige i institutioner med voksne.56

 
Danmark blev anbefalet at forbyde isolationsfængsling af mindreårige.57

 
 

                                                 
54 Anbefaling nr. 38, 39, 40 og 41 (Indien, Polen, Norge og Kirgisistan) 
55 Anbefaling nr. 99 (Kirgisistan)  
56 Anbefaling nr. 100 (Belgien) 
57 Anbefaling nr. 100 (Belgien) 
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Seksuel udnyttelse af børn 
Danmark blev anbefalet at foretage nødvendige foranstaltninger til at bekæmpe børneprostitution, 
seksuel udnyttelse af børn og børnesexturisme.  
 
Herunder blev Danmark anbefalet, at:  
 

- Sikre at børneofre har adgang til tilstrækkelige ydelser til at sikre deres helbredelse sociale 
reintegration;58Kriminalisere produktion og distribution af pornografiske eller erotiske 
billeder, inklusiv børn;59 

- Konsekvent - ved deres tilbagekomst til Danmark - at retsforfølge gerningsmænd for 
forbrydelser begået udenlands,;60 

- Styrke politiets kapacitet til at håndtere forbrydelser relateret til børnepornografi på 
internettet;61 

- Informere børn og deres forældre om sikker brug af internettet; 62 

- Udvikler en mere systematisk tilgang til samarbejde mellem myndighedsorganer og 
civilsamfundet til bekæmpelse af handel med børn.63 

 
 
 

                                                 
58 Anbefaling nr. 90 og 91 (Indonesien og Aserbajdsjan) 
59 Anbefaling nr. 92 (Malaysia) 
60 Anbefaling nr. 92 og 93 (Malaysia og Grækenland) 
61 Anbefaling nr. 94 (Iran) 
62 Anbefaling nr. 94 (Iran) 
63 Anbefaling nr. 95 (Australien) 
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9. Indvandrere, flygtninge og asylansøgere  
 

Udlændinges menneskerettigheder  
Danmark blev anbefalet fuldt ud at respektere udlændinges menneskerettigheder uanset deres 
opholdsgrundlag.64

 
Retssikkerhed 
Danmark blev anbefalet at være særligt opmærksomme på udlændinges retssikkerhed.65

 
Social integration 
Danmark blev anbefalet at tage behørigt hensyn til kulturelle og religiøse følelser hos nyankomne 
udlændinge og indvandrere ved udviklingen af politikker og programmer for social integration.66

 
Kønsrelateret vold 
Danmark blev anbefalet at tage de nødvendige retslige eller administrative forholdsregler for at 
sikre, at opholdsstatus ikke afhænger af ægteskabelige relationer i sager, hvor der er anmeldt 
kønsrelateret vold.67

 
 
 
Asylansøgere 

Adgang til sundhedsydelser 
Danmark blev anbefalet at afhjælpe asylansøgeres vanskeligheder med at få adgang til 
sundhedsydelser, som skyldes den omstændighed, at de ikke har et CPR-nummer, som kræves for at 
blive identificeret og modtage støtte.68  
 
Frihedsberøvelse 
Danmark blev anbefalet at sikre, at frihedsberøvelse af flygtningen, indvandrere og asylansøgere 
kun anvendes som en sidste udvej.69  
 
Uledsagede flygtningebørn 
Danmark blev anbefalet at revidere udlændingeloven for at sikre, at uledsagede flygtningebørn, som 
søger asyl, modtager den nødvendige beskyttelse og bistand.70

 
Ret til uddannelse 
Danmark blev anbefalet at give lige anerkendelse af retten til uddannelse for uledsagede 
flygtningebørn.71  
                                                 
64 Anbefaling nr. 61 og 128 (Ecuador og Brasilien) 
65 Anbefaling nr. 128 (Brasilien) 
66 Anbefaling nr. 122 (Pakistan) 
67 Anbefaling nr. 121 (Mexico) 
68 Anbefaling nr. 114 (Frankrig) 
69 Anbefaling nr. 131 (Slovakiet) 
70 Anbefaling nr. 119 (Polen) 
71 Anbefaling nr. 111 (Honduras) 

16 
 



 

Ret til familieliv 

Danmark blev anbefalet yderligere at styrke familiens grundlag og undgå at anvende 
foranstaltninger og lovgivning, som truer selve familiens grundlag i samfundet.72  
 
Diskrimination 
Danmark blev anbefalet at sikre, at retten til familieliv, ægteskab og valg af ægtefælle sikres alle 
personer uden diskrimination på grund af national eller etnisk oprindelse.73  
 
24-årsreglen 
Danmark blev anbefalet at ophæve de lovregler, som i praksis forhindrer samværet med en person, 
som har udenlandske familierelationer, såvel som de regler, der forhindrer familiesammenføring af 
ægtefæller, som endnu ikke er fyldt 24 år.74

 
CERD anbefalinger 
Danmark blev anbefalet at implementere anbefalingerne fra Komitéen til afskaffelse af 
racediskrimination, for så vidt angår betingelserne for ægtefællesammenføring.75  
 
Overholdelse af traktatforpligtelser 
Danmark blev anbefalet at vedtage lovreformer som sikrer familiesammenføring af ægtefæller, som 
har bosat sig i Danmark, især flygtninges familiemedlemmer, i overensstemmelse med 
Flygtningekonventionen (1951) og protokollen fra 1967, samt Statsløsekonventionen (1954) og 
Konventionen om begrænsning af statsløshed (1961).76  
 
Familiesammenføring af børn 
Danmark blev anbefalet at tillade familiesammenføring af børn i så mange sager som muligt.77

 
Danmark blev anbefalet at sikre, at børn involveret i ægteskabelige tvister har mulighed for at 
bevare en reel kontakt med den forælder, som er bosat udenlands.78

 
 
 

Permanent opholdstilladelse 
Danmark blev anbefalet at revidere kravene til indvandrere og asylansøgere for at opnå permanent 
opholdstilladelse og statsborgerskab samt at fjerne tilbagevirkende elementer i disse krav.79  
 
 

                                                 
72 Anbefaling nr. 104 og 106 (Iran og Hviderusland) 
73 Anbefaling nr. 102 (Tyrkiet) 
74 Anbefaling nr. 103 og (Frankrig og Storbritannien) 
75 Anbefaling nr. 129 (Sverige) 
76 Anbefaling nr. 116 og 130 (Grækenland og Ecuador) 
77 Anbefaling nr. 116 (Grækenland) 
78 Anbefaling nr. 105 (Italien) 
79 Anbefaling nr. 123 (USA) 
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Statsløse 
Danmark blev anbefalet at revidere politikken vedrørende tildeling af statsborgerskab til statsløse 
personer for at sikre overholdelse af Konventionen om begrænsning af statsløshed.80

 
 
 
Udvisning, tilbagesendelse af udlændinge samt diplomatiske forsikringer 

Danmark blev anbefalet at sikre, at enhver beslutning, som forpligter en udlænding til at forlade 
landet, er i overensstemmelse med internationale standarder. Under ingen omstændigheder bør en 
person, som behøver international beskyttelse, blive udsendt i strid med: 

- Flygtningekonventionen, 

- Konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling 
eller straf og 

- International konvention om borgerlige og politiske rettigheder.81  
 
 
 
Herunder blev Danmark anbefalet: 

- At revidere sin praksis for udsendelse af udlændinge til områder, hvor de risikerer 
forfølgelse eller alvorlig overlast.82 

- Tæt at overvåge situationen i asylansøgeres oprindelsesland;83 

- Ikke at anvende diplomatiske forsikringer til at omgå princippet om non-refoulement;84 

- Vise særlig forsigtighed, når udlændinge tilbagesendes til Irak.85 
 
 
 
 

                                                 
80 Anbefaling nr. 115 (Spanien) 
81 Anbefaling nr. 120 og 125 (Mexico og Holland) 
82 Anbefaling nr. 117, 118 og 126 (Schweiz og Korea) 
83 Anbefaling nr. 126 (Korea) 
84 Anbefaling nr. 118 (Schweiz) 
85 Anbefaling nr. 117 (Schweiz) 
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10. Oprindelige folk  
FN’s erklæring om oprindelige folks rettigheder 
Danmark blev anbefalet effektivt at implementere FN’s deklaration om oprindelige folks 
rettigheder.86  
 
Diskrimination 
Danmark blev anbefalet at vedtage stærkere foranstaltninger til beskyttelse af minoriteter og 
oprindelige folk mod diskrimination og at sikre deres adgang til offentlige ydelser.87  
 
 
 

11. Udviklingsbistand 
Danmark blev anbefalet at fortsætte med at yde udviklingsbistand i overensstemmelse med FN’s 
mål på 0,7 procent af bruttonationalproduktet og at forsætte med at støtte udviklingslande med at 
bekæmpe fattigdom.88

 
 

                                                 
86 Anbefaling nr. 47 (Iran) 
87 Anbefaling nr. 113 (Korea) 
88 Anbefaling nr. 49 og 50 (Pakistan og Bangladesh) 
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12. Supplerende litteratur 
Nedenfor følger en liste over supplerende dokumenter af relevans for den danske UPR proces og 
udgivelser vedrørende UPR generelt.  
 
Institut for Menneskerettigheders publikationer: 
 
Submission by the Danish Institute for Human Rights to the Universal Periodic Review of 
Denmark 2nd May 2011, 11th session of the Working Group under the UN Human Rights 
Council – The normative and institutional human rights framework of Denmark 
Publikationen er Institut for Menneskerettigheders rapport med anbefalinger til den danske 
regering. I rapporten fokuseres overordnet på de menneskeretlige strukturer i Danmark.  
 
Universal Periodic Review of Denmark 2011 – Selected human rights concerns and 
suggestions for recommendations 
I denne rapport har Institut for Menneskerettigheder samlet prioriterede anbefalinger inden for en 
række forskellige områder. Anbefalingerne er blandt andet baseret på anbefalinger fra instituttets 
egne rapporter, anbefalinger fra FN’s komitéer og special procedures samt civilsamfundsrapporter 
til den danske UPR proces.  
 
Fokus på den Universelle Periodiske Bedømmelse – en kort præsentation, af Anette Faye 
Jacobsen 
En præsentation af UPR processen generelt 
 
Universal Periodic Review first cycle – Reporting methodologies from the position of the state, 
civil society and national human rights institutions 
Rapporten beskriver henholdsvis staters, civilsamfundets og nationale 
menneskerettighedsinstitutioners rolle i forbindelse med UPR. 
 
 
Officielle dokumenter fra den danske UPR proces:89

 
Draft report of the Working Group on the Universal Periodic Review 
Resultatet af Danmarks bedømmelse med alle landes kommentarer og anbefalinger. 
 
National report submitted in accordance with paragraph 15 (a) of the annex to Human Rights 
Council resolution 5/1 
Danmarks rapport til brug for den Universelle Periodiske Bedømmelse. 
 
Compilation prepared by the Office of the High Commissioner for Human Rights in 
accordance with paragraph 15 (b) of the annex to Human Rights Council resolution 5/1 
Rapporten er en sammenfatning af anbefalinger til Danmark fra FN’s menneskerettighedskomitéer, 
special procedures og FN’s højkommissær for flygtninge.  
 

                                                 
89 Alle officielle dokumenter er tilgængelige på: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/DKSession11.aspx 
(9.5.2011) 
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Summary prepared by the Office of the High Commissioner for Human Rights in accordance 
with paragraph 15 (c) of the annex to Human Rights Council resolution 5/1 
Rapporten er en sammenfatning af rapporter indsendt af civilsamfundsorganisationer, Institut for 
Menneskerettigheder og organisationer fra Europarådet. De enkelte rapporter kan desuden findes på 
FN’s hjemmeside angivet ovenfor.  
 
Advance Questions to Denmark 
Advance Questions to Denmark add. 1 
Advance Questions to Denmark add. 2 
Dokumenterne indeholder skriftlige spørgsmål fra landerepræsentationer i FN’s 
Menneskerettighedsråd til besvarelse af den danske delegation under Danmarks UPR. 
 
 
 
 
 
 

21 
 


	Forord 
	 Om Institut for Menneskerettigheder (IMR) 
	1. Ratifikation, forbehold og inkorporering 
	2. Menneskerettighedsstrukturer 
	3. Ligebehandling  
	 

	4. Politi 
	 
	5. Tortur 
	6. Anti-terrorisme 
	7. Kvinders rettigheder 
	8. Børns rettigheder 
	 

	9. Indvandrere, flygtninge og asylansøgere  
	10. Oprindelige folk  
	11. Udviklingsbistand 
	12. Supplerende litteratur 


