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Høringssvar vedrørende udkast til Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 

(Familiesammenføring med børn) 

 

Rådet for Etniske Minoriteter fremsender hermed svar på ovenstående høring 
 
Grundlæggende undrer det Rådet, at lovforslaget tillægger forældrenes integration samt bar-
nets muligheder for integration i det danske samfund så betydelig vægt i forbindelse med 
familiesammenføring af børn. Ikke fordi Rådet ikke mener, at det er vigtigt at forældre såvel 
som børn bliver integreret i det danske samfund, men forbi Rådet anser børns mulighed for 
at leve med deres forældre som en ret og ikke som spørgsmål om integration. Rådet finder 
det derfor uforståeligt, at det tillægges særlig betydning, om en forælder f.eks. er i fuldtidsbe-
skæftigelse, har danskkundskaber eller ej, når en ansøgning om familiesammenføring med et 
mindreårigt barn vurderes. Rådet finder, at det i stedet bør være barnets tarv, der er i fokus. Af 

samme grund bifalder Rådet, at familiesammenføring af børn under seks år efter forslaget kan ske, 

uden at der skal foretages en vurdering af barnets mulighed for en vellykket integration, også selvom 

ansøgningen indgives to år efter forælderen har opnået opholdstilladelse. Rådet finder det endvidere 

positivt, at barnets forhold til forælderen i hjemlandet efter lovforslaget vil blive tillagt øget betydning i 

behandlingen af familiesammenføringssager. 

 
Endvidere er Rådet positivt over for muligheden for at dispensere fra toårsfristen i sager, hvor 
der er tvist om forældremyndigheden, samt over for at hensynet til barnets tarv kan tale for 
familiesammenføring, også selvom barnet er over 15 år. 
 
Herudover ser Rådet det som positivt, at hensynet til barnets tarv kommer i centrum ved 
vurderingen af ansøgning om ny opholdstilladelse i sager, hvor en tidligere opholdstilladelse er 
bortfaldet. I den sammenhæng bemærker Rådet, at det kan være svært for barnet at opret-
holde kontakten til barnets sociale netværk i Danmark samt bibeholde danskkundskaber, hvis 
barnets ophold i udlandet er sket ved tvang og/eller over en længere periode. Rådet finder 
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det derfor vigtigt, at disse forhold tillægges mindre betydning. I forhold til forslaget om, at 
tildelingen af en ny opholdstilladelse vil indeholde en vurdering af, om en genopdagelsesrejse 
er sket mod barnets vilje, bemærker Rådet, at det ikke kan forventes, et barn under 18 år 
kan overskue de konsekvenser, der er forbundet med et længere ophold i forældrenes hjem-
land, men at det ansvar efter Rådets opfattelse ansvar rettelig bør ligge hos forældrene, frem 
til barnet når myndighedsalderen. På den baggrund mener Rådet ikke, at en frivillig genopda-
gelsesrejse kan tale mod en ny opholdstilladelse til barnet. 
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