
Memorandum of Understanding 

mellem 

Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium 

og 

Republikken Iraks Udenrigsministerium 

 

 

Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og 

Republikken Iraks Udenrigsministerium 

I det følgende benævnt ”parterne”, 

a) som anerkender, enhver borgers ret til at forlade og vende tilbage til sit land er en 
grundlæggende menneskerettighed, som er nedfældet i bl.a. artikel 13, stk. 2, i Ver-
denserklæringen om Menneskerettigheder fra 1948 og artikel 12 i FN’s konvention 
om civile og politiske rettigheder fra 1966; 

b) som er fast besluttet på at samarbejde med henblik på at støtte en frivillig, værdig sik-
ker og forsvarlig tilbagevenden, samt en vellykket reintegration i Irak af Irakere, der på 
nuværende tidspunkt opholder sig i Danmark; 

c) som noterer sig parternes ønske om at samarbejde for at opnå fuld overholdelse af 
de internationale menneskerettigheder og humanitære normer. 

 

Har opnået enighed om følgende: 

 

Artikel 1 

Formål 

Med denne aftale ønsker parterne at fastlægge grundlaget for en velkoordineret, faseindledt 
og human proces for at hjælpe irakere i Danmark med at vende tilbage til Irak. Tilbagevenden 
skal primært ske frivilligt og under hensyntagen til forholdene i Irak og vigtigheden af en sik-
ker, værdig og bæredygtig tilbagevenden. 

 

  



Artikel 2 

Vilkår for tilbagevenden 

Parterne accepterer hermed, at irakeres tilbagevenden først og fremmest vil ske som følge af 
deres eget udtrykkelige ønske på grundlag af deres viden om situationen i de områder de har 
til hensigt at vende tilbage til, og om deres muligheder for fortsat ophold i Danmark: 

I. Irakere med permanent opholdstilladelse i Danmark vender tilbage til Irak på grundlag 
af deres eget udtrykkelige ønske i overensstemmelse med flygtningekonventionen fra 
1951 med dertil hørende protokol fra 1967. 

 
II. Irakere med verserende asylsager, der af egen fri vilje beslutter at vende tilbage til 

Irak, kan vælge en frivillig tilbagevenden. 
 
III. Irakere, der ikke anses for at have behov for beskyttelse eller ophold af humanitære 

årsager i henhold til bestemmelserne i den danske udlændingelov, kan vælge frivilligt 
at vende tilbage, når de har fået endeligt afslag på deres asylansøgning. 

 
IV. Irakere uden behov for beskyttelse eller tvingende humanitære behov, der retfærdig-

gør en forlængelse af deres ophold i Danmark, men som ikke desto mindre nægter at 
gøre brug af muligheden for at vende frivilligt tilbage, kan som en sidste mulighed bli-
ve tvunget til at forlade Danmark. Udsendelsesprocessen for disse personer vil foregå 
gradvist, under ordnede forhold, og humant. 
 

Artikel 3 

Tilbagetagelse 

Republikken Irak vil tilbagetage sine statsborgere og om nødvendigt bistå med hurtigst muligt 
og inden for en periode på højst en måned at fastslå statsborgerskabet af personer omfattet 
af denne aftale. Republikken Irak og Kongeriget Danmark vil samarbejde tæt herom. 

 

Artikel 4 

Forpligtelser efter tilbagevenden 

Republikken Irak vil sammen med andre relevante organer træffe de nødvendige foranstalt-
ninger for at sikre, at irakere i udlandet kan vende tilbage uden at frygte nogen form for chika-
ne, trusler, forfølgelse, diskrimination, retsforfølgning eller nogen andre former for straffefor-
anstaltninger. Disse sikkerhedsforanstaltninger udelukker ikke, at de kompetente myndighe-
der i Irak har ret til at retsforfølge personer for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menne-
skeheden, som defineret i internationale retsakter, eller meget alvorlige almindelige forbrydel-
ser, der medfører død eller grov legemsbeskadigelse, i overensstemmelse med gældende 
menneskerettighedsstandarder.  

  



Artikel 5 

Frit valg af bestemmelsessted 

Republikken Irak accepterer, at irakere, der vender tilbage fra udlandet, frit kan bosætte sig 
på deres tidligere opholdssted eller et andet sted i Irak efter eget valg. 

 

Artikel 6 

Dokumentation 

Kongeriget Danmark skal bidrage til omkostningerne forbundet med udstedelse af rejsedoku-
menter til irakere, som vender tilbage efter denne aftale. 

Republikken Irak udsteder uden unødig ophold, og ikke senere end én måned, rejsedokumen-
ter gennem sine diplomatiske repræsentationer, hvis irakere, der ønsker at vende tilbage, ikke 
er i besiddelse af sådanne dokumenter. 

For irakere uden behov for beskyttelse eller humanitære behov, der retfærdiggør en forlæn-
gelse af deres ophold i Danmark, som alligevel efter at have fået forkyndt et endeligt afslag, 
fortsat nægter at udrejse frivilligt, kan den relevante danske myndighed udstede et gyldigt 
rejsedokument, et EU-laissez passer. 

Der kan også udstedes et EU-laissez passer til de personer, der frivilligt vender tilbage med 
bistand fra International Organization for Migration (IOM), og som ikke er i besiddelse af gyl-
dige rejsedokumenter. 

 

Artikel 7 

Bevarelse af familiens enhed 

I overensstemmelse med princippet om familiens enhed vil Kongeriget Danmark gøre sit 
yderste for at sikre, at familier tilbagesendes som enheder, og at ufrivillig adskillelse undgås, 
når alle medlemmer af en familie, som alle er irakere omfattet af denne aftale, beslutter at 
vende tilbage til Irak. Familiesammenføring skal i alle tilfælde ske i overensstemmelse med 
relevant national og international lovgivning. 

 

Artikel 8 

Særlige foranstaltninger for sårbare grupper 

Parterne vil træffe særlige forantaltninger for at sikre, at sårbare grupper modtager en til-
strækkelig beskyttelse, bistand og omsorg under udsendelses- og reintegrationsprocessen. 
Der skal i særdeleshed træffes foranstaltninger for at sikre, at uledsagede mindreårige børn 
ikke sendes tilbage før det er lykkedes at opspore familiemedlemmer, eller før der er truffet 
aftale om foranstaltninger, der sikrer en forsvarlig modtagelse og omsorg i Irak.   



Artikel 9 

Ankomst i lufthavn og transitering 

Parterne har besluttet at den mest hensigtsmæssige måde at vende tilbage fra Danmark til 
Irak er med fly. 

 

Artikel 10 

Støtte til hjemtransport 

Kongeriget Danmark vil i henhold til dansk lovgivning afholde rejseomkostningerne for irakere 
omfattet af denne aftale frem til deres slutdestination i Irak. 

 

Artikel 11 

Reintegrationsstøtte 

Kongeriget Danmark vil fortsat være positive over for at yde støtte til genopbygnings- og re-
habiliteringsprojekter for at gøre det lettere for tilbagevendte irakere på ny at skaffe sig forsør-
gelsesmuligheder i Irak under hensyntagen til det generelle behov for genopbygning i Irak.  

 

Artikel 12 

Koordineringsmekanismer 

Parterne er ved implementeringen af denne aftale forpligtede til i vidt omfang at koordinere og 
rådføre sig med hinanden. I den forbindelse vil relevante oplysninger – bortset fra personrela-
terede oplysninger om indholdet af asylansøgninger – blive udvekslet mellem parterne. 

 

Artikel 13 

Medarbejdere 

For at fremme implementeringen af denne aftale vil Kongeriget Danmark og Republikken Irak 
lette indrejse og ophold for hinandens repræsentanter og ansatte, ved efter behov at udstede 
visa i overensstemmelse med deres gældende nationale udlændingelovgivning. 

 

Artikel 14 

Andre aftalers fortsatte gyldighed 

Denne aftale påvirker ikke gyldigheden af eller indskrænker nogen eksisterende retsakter, 
aftaler, ordninger eller samarbejdsmekanismer mellem parterne.  



Artikel 15 

Konfliktløsning 

Ethvert spørgsmål, der opstår om fortolkning eller anvendelse af denne aftale, som ikke ud-
trykkeligt er reguleret i aftalen, skal løses i mindelighed ved drøftelser mellem parterne. 

 

Artikel 16 

Ikrafttræden 

Denne aftale træder i kraft ved parternes underskrivelse. 

 

Artikel 17 

Ændringer 

Denne aftale kan ændres ved parternes gensidige skriftlige samtykke. 

 

Artikel 18 

Ophør 

Begge parter har ret til at opsige denne aftale til enhver tid ved skriftlig meddelelse til den 
anden part gennem de diplomatiske kanaler. Aftalen ophører 30 kalenderdage efter modta-
gelse af en sådan meddelelse. 

 

 

Til bekræftelse heraf har parternes repræsentanter underskrevet denne aftale. 

 

Udfærdiget i  den   i to originalkopier på engelsk og 
arabisk. Begge tekster har samme gyldighed. Ved fortolkningsuoverensstemmelser er den 
engelske udgave gældende.  

 

 

For Kongeriget Danmarks   For Republikken Iraks 
Udenrigsministerium   Udenrigsministerium 


