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Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Reform af ægte-
fællesammenføringsreglerne) 

Hermed fremsender Rådet for Etniske Minoriteter svar på ovenstående høring. Rådet har følgende be-

mærkninger til udkastet: 

 

Rådet for Etniske Minoriteter har noteret sig, at lovforslaget er endnu et led i en lang række af stramninger 

på udlændingeområdet. Inden virkningen af de allerede gennemførte stramninger er vurderet, foreslås nu 

yderligere stramninger/ændringer.  

 

Det system, man har konstrueret, er blevet til et langt og uoverskueligt forhindringsløb, som ingen uden 

advokatbistand tør kaste sig ud i at forsøge at forstå, endsige at gennemføre. Og for enden af rækken af de 

tilsyneladende objektive kriterier støder man som ansøger på et tilknytningskrav, der nu bygger på et skøn 

over, hvorvidt parrets samlede tilknytning er væsentligt større til Danmark end til et andet land.  

 

Rådet for Etniske Minoriteter er det første meget betænkelig ved, at det efterhånden er blevet temmelig 

dyrt for en borger at opnå familiesammenføring. Ser man bort fra omkostningerne forbundet med rejser 

frem og tilbage mellem Danmark og ansøgerens hjemland, skal man nu på grund af det foreslåede skærpe-

de tilknytningskrav have været i Danmark flere gange, og selv have betalt et kursus i dansk på mindst A1-

niveau. Et visum koster i dag 450 kr. og en danskprøve koster 1171 kr. Siden den 15. november 2010 har 

man endvidere skullet bestå en indvandringsprøve, der tages her i landet, og som koster 3000 kr. 

 

Lige inden jul vedtog Folketinget en lang række gebyrer på udlændingeområdet, der trådte i kraft ved års-

skiftet. Det koster ifølge de nye regler 5975 kr. at indgive ansøgning om familiesammenføring. Man får ikke 

pengene tilbage, hvis man får afslag, dog opkræves endnu et gebyr, hvis man søger om at få sin sag genop-

taget eller hvis man klager over et afslag.  

 

Den herboende skal også opfylde de nye pointregler for tidsubegrænset opholdstilladelse – også selvom 

den pågældende allerede har tidsubegrænset opholdstilladelse, men efter de gamle regler. Det koster efter 

de nye gebyrregler 3.550 kr. at ansøge om tidsubegrænset opholdstilladelse. Dertil kommer, at den herbo-

ende skal have bestået Prøve i Dansk 2, som koster 1.171 kr. at aflægge. Endelig skal den herboende udvise 

aktivt medborgerskab i form af deltagelse i nationale eller lokale organisationer eller foreninger, eller alter-

nativt bestå en medborgerskabsprøve, der først forventes afholdt fra juni 2011, og som sandsynligvis også 

kommer til at koste noget at tage. 

  

Samlet set kommer en sag til at koste den pågældende i omegnen af 16.000 kr. 

 

Læg hertil en sikkerhedsstillelse, der nu foreslås hævet fra 50.000 til 100.000 kr. 

 



 

Rådet for Etniske Minoriteter mener, at de samlede omkostninger ved at søge ægtefællesammenføring er 

blevet så høje, at retten til et familieliv nu kun er en rettighed, der tilhører de rige. Forslaget vil ramme 

skævt, idet mindrebemidlede personer vil have sværere ved at få deres ægtefælle til landet. 

 

For det andet finder Rådet for Etniske Minoriteter, at stramningerne er uhensigtsmæssige set i forhold til 

dagsordenen om et Danmark i vækst. De ressourcestærke vil i stedet søge til andre lande, og Danmark mi-

ster muligheden for at fastholde de veluddannede og tiltrække ny arbejdskraft. 

 

Lovforslaget er udarbejdet med udkast i en aftale, der har til formål at rette op på Danmarks økonomi. Men 

den økonomiske gevinst, forslaget lægger op til, er intet at måle i forhold til det signal, det sender til be-

folkningen og til den omkringliggende verden, som Danmark er en del af. 

 

Rådet for Etniske Minoriteter mener, at indførelse af endnu strammere regler for ægtefællesammenføring 

hænger dårligt sammen med regeringens politik om, at mangfoldighed skaber vækst. Den økonomiske krise 

varer ikke evigt, og Danmark vil snart komme til at mangle arbejdskraft.  

 

Rådet for Etniske Minoriteter mener grundlæggende, at det er relevant at indføre et pointsystem, der be-

lønner den enkeltes initiativ for at blive en aktiv medborger i Danmark. Men kravene skal være fremadret-

tede for at virke motiverende. Rådet ser ingen problemer i, at ægtefæller, der ønsker at bo i Danmark, be-

lønnes for at udvise samfundssind, tilegner sig sprog, uddanner sig og arbejder.  Men når en så grundlæg-

gende frihedsrettighed som retten til at vælge ægtefælle begrænses af en rigid vurdering af den pågælden-

des ”integrationsrelevante kvalifikationer”, som oven i købet for det meste drejer sig om bagudrettede 

egenskaber, virker tiltaget disintegrerende.  

 

Rådet for Etniske Minoriteter anbefaler, at de krav, der stilles, er fremadrettede og drejer sig om det liv, der 

skal leves i Danmark. Frem for at belønne eksempelvis aktiv deltagelse i en global humanitær organisation i 

hjemlandet giver det efter rådets opfattelse mere mening, at der stilles krav om aktivt medborgerskab i 

Danmark. Ved at stille krav, som den pågældende har mulighed for at opfylde ved en indsats her i landet, 

signaleres det, at en aktiv indsats belønnes, og de fleste mennesker vil gøre deres bedste for at leve op til 

de krav.  

 

Nogle af de fremadrettede krav, der stilles til livet her i Danmark, virker dog også besynderlige efter rådets 

mening. For eksempel er det efter det nye system pointgivende, hvis parret bosætter sig uden for et udsat 

boligområde. Man må gå ud fra, at regeringen mener, at de personer, der kan opfylde de foreslåede krav, 

er ressourcestærke personer, som kan og vil bidrage til vækst og velstand i Danmark. Hvorfor man ønsker 

at holde sådanne personer ude af de udsatte boligområder i Danmark, er uforståeligt efter rådets mening, 

og tillige i strid med regeringens eget udspil på området.  

 

Rådet for Etniske Minoriteter anbefaler derfor, at reglerne også afspejler regeringens egen målsætning om 

en balanceret beboersammensætning i de udsatte boligområder. Netop ved at flere ressourcestærke bor-

gere bosætter sig i de udsatte boligområder, får vi vendt billedet.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Muhsin Türkyilmaz 
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