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Paposhvili-sagen. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.   
 
Det lyder dødssygt. Vi orker næsten ikke mere af den slags, det er samme snak hver gang. 
 
Men ikke denne gang. 
 
Radio24syvs afdækning af Paposhvili-sagen er årets vigtigste stykke journalistik. Den handler om liv 
og død. Især død. Ikke noget med ”systemer”, ikke noget med penge, ikke det sædvanlige om en 
eller anden sag, hvor nogen har afgivet misvisende oplysninger. Den her sag handler om sygdom, 
lidelse og død, og den handler om, at svært syge mennesker har lidt, lider og måske er døde, fordi 
Danmark svigtede.  
Hvor tit handler journalistisk faktisk om det? Hvor tit afdækker den undersøgende journalistik 
forhold i Danmark, der fører til den dybeste lidelse og mulige død? 
 
I december 2016 blev Paposhvili-sagen afgjort ved Menneskerettighedsdomstolen, men 
embedsmænd i Inger Støjbergs ministerium undlod i et år at rette ind efter dommen - i stedet 
fortsatte udvisninger og afvisninger i strid med reglerne.  
Folk, dybt afhængig af behandling og medicin, blev afvist og deporteret. Vi har nu tallet – 48 sager, 
omfattende op til 90 MENNESKER – skal vurderes på ny. Nogen er for længst udviste, andre 
udsendte har fået lov at rejse tilbage, mens nogen er forsvundne og i værste fald døde. 
 
De to reportere har bl.a. afdækket: 
 

 At Udlændinge- og Integrationsministeriet gennem 13 måneder gav alvorligt syge 
udlændinge en ulovlig sagsbehandling 

 

 At ministeriet i 13 måneder ignorerede en række meget konkrete advarsler fra 
Justitsministeriet, fra bisiddere, advokater og eksperter, der beskrev dommens betydning i 
klar tale, uden at det førte til ændret praksis. 

 

 At ministeriets forklaring om, at embedsmænd i foråret 2017 foretog en ”foreløbig” 
vurdering af dommens betydning og her nåede frem til, at den formentlig intet betød, drages 
i tvivl af en række andre dokumenter og forklaringer. 

 

 At ministeriet først iværksatte en gennemgang af afvisninger og udvisninger og først 
ændrede praksis, herunder stoppede de ulovlige udvisninger, da Radio24syv afdækkede 
sagen. 
 



 At ministeriet ikke havde en fast procedure for at holde øje med internationale domme, der 
har betydning for Danmarks lovgivning, og minsteriet har nu ændret i sine strukturer og 
oprettet et kontor, der specifikt skal overvåge internationale domme.  
 

 Ministeriet har som konsekvens af sagen startet en kulegravning af flere hundrede sager om 
humanitært ophold, og ministeriet har iværksat en eftersøgning af mindst otte syge 
udlændinge, som er sendt ud af landet med et forkert afslag på ophold. Det er fortsat uvist, 
hvad disse personers skæbner er. 
 

 Folketingets Ombudsmand har indledt to undersøgelser, som knytter sig til Paposhvili-sagen. 
Den ene undersøgelse går på ministeriets fremadrettede behandling af sager om 
humanitært ophold, og den anden handler om ministeriets generelle behandling af 
aktindsigter. 

 
 
Men vigtigst af alt, og heri ligger den største journalistiske præstation: De to reportere fandt en 
række af de lidende og de syge, der afventede deportation, og fortalte nøgternt og værdigt om deres 
lidelser. F.eks. Lianna fra Armenien, der lå begravet under en dyne, rystende af angst, på et 
asylcenter, mens hendes fortvivlede børn sad i et hjørne– først dér forstod jeg og vi denne sags 
mørke og den menneskelige fortvivlelse. 
 
Thomas og Jeppe har reddet liv; Thomas og Jeppe har sikret retfærdighed. Større bliver det ikke. 
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