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TV 2 har samlet en liste, der viser,
hvorfor de enkelte udlændinge er endt
på tålt ophold, hvor længe de har
været det - og hvad de er dømt for.

SE LISTEN OVER DE 75 PÅ TÅLT OPHOLD
NEDERST I ARTIKLEN

Kriminelle udlændinge på tålt ophold er en af de
grupper, som regeringen vil sende ud på øen
Lindholm.

Det er typisk udlændinge, der har begået
alvorlig kriminalitet i Danmark, som de har
modtaget en udvisningsdom for. Men gruppen
tæller også udlændinge, der har begået
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krigsforbrydelser eller er til fare for statens
sikkerhed.

Fælles for dem alle er, at de ikke kan sendes ud,
fordi Flygtningenævnet har vurderet, at de
risikerer forfølgelse eller dødsstraf i deres
hjemland.

SE OGSÅ

V-ordfører i massiv modvind
efter julefrokost-billede

Læs videre efter annoncen

annonce
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Lige nu er rekordmange udlændinge på tålt
ophold i Danmark. For ti år siden var 18
personer på tålt ophold. I 2018 er tallet 75. 

TV 2 har samlet en anonymiseret liste over
samtlige udlændinge på tålt ophold på
baggrund af detaljerede oplysninger fra
Udlændinge- og Integrationsministeriet, som vi
har haft adgang til.
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andre universiteter har takket nej
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