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Udlændingestyrelsen 
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2100 København Ø 
us@us.dk  
 
  

Tilpasning af forholdene på Udrejsecenter Sjælsmark 

 

Regeringen har stort fokus på at understøtte trivslen for børn i Danmark, herun-

der børn der er indkvarteret under Udlændingestyrelsens forsørgelse på udrejse-

centrene. Derfor ønsker regeringen at forbedre forholdene for de børn, der i dag 

er indkvarteret på Udrejsecenter Sjælsmark. 

 

På den baggrund finder jeg det positivt, at Udlændingestyrelsen allerede har 

igangsat justeringer af den fysiske indretning af cafeteriet, så familierne har mu-

lighed for at sidde mere afskærmet fra de øvrige beboere og på den måde opnå 

en mere familiær spisesituation.  

 

Derudover har jeg med tilfredshed noteret mig, at Udlændingestyrelsen og krimi-

nalforsorgen har aftalt at udvide åbningstiderne i cafeteriet, så der gives større 

variationsmuligheder og yderligere selvbestemmelse for familierne i forhold til, 

hvornår det passer i den enkelte familie at spise. 

 

Samtidig glæder jeg mig over, at der ved at inddrage yderligere bygninger og ude-

arealer ligeledes er igangsat et arbejde med at udvide arealerne til de eksisteren-

de pasningstilbud. 

 

I tillæg til de nævnte initiativer skal jeg anmode Udlændingestyrelsen om at give 

tilladelse til, at beboerne kan indtage cafeteriets mad uden for cafeteriets områ-

de. Beboerne skal således have mulighed for at spise på fx beboernes egne værel-

ser. 

 

Regeringen vil endvidere i den kommende tid vurdere, om der er yderligere initia-

tiver der kan iværksættes for at understøtte, at børnene får et mere normalt 

hverdagsliv.   
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Afslutningsvis vil jeg dog gerne understrege, at det er regeringens klare holdning, 

at personer, der får afslag på asyl, skal følge myndighedernes afgørelse og udrejse 

af Danmark. Det ændrer de nævnte tiltag ikke på. 

  

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Mattias Tesfaye 

 


