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Asyl i Danmark 
Fakta 

• I 2017 søgte 3.500 mennesker asyl i Danmark. 462 af disse var uledsagede 

børn og unge. I 2016 var antallet af asylansøgere 6.266.  

• I 2018 har 3.295 søgt asyl i perioden 1/1 til 1/12.  

• Asylansøgerne kommer fra en lang række forskellige lande, men de fleste 

kommer fra Syrien og Eritrea. Derudover kommer der også mange fra Iran, 

Irak, Marokko, Afghanistan eller er statsløse.  

• Lige nu bor der ca. 4.330 asylansøgere på alle landets asylcentre.  

 
 

Hvorfor søger man asyl? 

Enhver udlænding, der opholder sig i Danmark, kan søge asyl. Årsager til at søge 

asyl er mange. Ofte søger folk asyl, fordi det ikke er sikkert for dem at være i deres 

eget land. Dette kan være på grund af krig, politisk eller religiøs forfølgelse eller 

naturkatastrofer. Asylansøgerne har det til fælles, at de er i en vanskelig situation, 

hvor deres fremtid er uvis.  

 

 

Hvordan søger man asyl? 

Man kan kun søge asyl, hvis man opholder sig i Danmark. Asylansøgningen 
afleveres til politiet. Herefter bliver asylansøgeren indkvarteret på et 
asylcenter, indtil sagen er færdigbehandlet. Når en person søger asyl, har 
den danske stat pligt til at behandle ansøgningen og sikre, at asylansøgeren 
får tag over hovedet, mad og en række basale ydelser, mens asylsagen 
behandles. 
 
Efter man har ansøgt om asyl, vil man få mulighed for at udfylde et 
asylansøgningsskema, hvorefter man bliver indkaldt til en samtale med 
Udlændingestyrelsen. I dette skema, samt i samtalen med 
Udlændingestyrelsen, fortæller man om baggrunden for, at man søger asyl i 
Danmark. Formålet med samtalen er at fastlægge ens identitet, rejserute og 
motiv for at søge asyl. Efter den første samtale vil man i visse tilfælde 
modtage opholdstilladelse, men ofte vil man skulle til en uddybende 
samtale.  
 
Det er Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet, der afgør, hvem der 
modtager asyl på baggrund af Udlændingeloven. Når man har modtaget asyl 
i Danmark, får man opholdstilladelse i Danmark i 1-2 år afhængig af ens 
flygtningestatus. Efter 1-2 år kan man søge om at forlænge sin 
opholdstilladelse i Danmark.  

 

 



Hvad er betingelserne for at få asyl? 
På baggrund af Udlændingeloven kan man modtage opholdstilladelse i 
Danmark efter tre forskellige bestemmelser.  
 

1. Konventionsstatus 
Man kan få opholdstilladelse som flygtning med konventionsstatus, 
hvis man er omfattet af FN’s Flygtningekonvention. Dette vil sige, at 
man har en velbegrundet frygt for at blive forfulgt på grund af ens 
race, religion, nationalitet, tilhørsforhold til en social gruppe eller 
politisk anskuelse, og man befinder sig uden for det land, hvor man er 
statsborger.  
 

2. Beskyttelsesstatus 
Man kan få opholdstilladelse som flygtning med beskyttelsesstatus, 
hvis man risikerer dødsstraf eller risikerer at blive udsat for tortur eller 
nedværdigende behandling eller straf, hvis man vender tilbage til sit 
hjemland.  
 

3. Midlertidig beskyttelsesstatus 
Man kan få opholdstilladelse som flygtning med midlertidig 
beskyttelsesstatus, hvis man risikerer dødsstraf eller risikerer at blive 
underkastet tortur eller nedværdigende behandling eller straf, hvis 
man vender tilbage til sit hjemland. Denne beskyttelsesstatus gives 
typisk, hvis der er krig i ens hjemland, hvilket medfører en vilkårlig 
voldsudøvelse og overgreb på civile.  
 
 
Kilder: Røde Kors og Udlændingestyrelsen.  


