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Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændinge-
loven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling 

af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse i et andet EU-land m.v.) 
 (Ophævelse af revisionsbestemmelse) 

 
 
Hermed fremsender Rådet for Etniske Minoriteter svar på ovenstående høring.  
 
Regeringen ønsker med lovforslaget blandt andet at permanentgøre den ordning, der blev indført i 
2015 om en midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge.  
 
Da ordningen blev indført i 2015 som en midlertidig foranstaltning, var det med en begrundelse 
om, at det var nødvendigt for at håndtere den markante stigning i antallet af indrejste asylansøge-
re, der kom til Danmark fra bla. Syrien. Rådet anførte dengang i sit høringssvar, at forslaget var 
en klar forringelse af flygtninges vilkår og rettigheder og endnu et skridt mod en mindre human 
flygtningepolitik. Det er klart, at dette stadig er Rådets holdning, og dette i endnu højere grad set i 
lyset af, at den ekstraordinære situation, der dannede baggrund for indførelse af den midlertidige 
ordning, ikke længere er til stede. Indrejsetallene fra de seneste tre år illustrerer dette, og så sent 
som i december kunne ministeriet selv meddele, at antallet af indrejste asylansøgere var det lave-
ste i ni år. At reglerne efter ministeriets egen vurdering fungerer efter hensigten, og at man derfor 
ikke finder grund til at foretage andre ændringer eller præciseringer i den gældende bestemmelse, 
ændrer ikke ved Rådets kritik af bestemmelserne, som den fremgår af høringssvaret fra 7. novem-
ber 2014. 
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Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at regeringen, uanset at asylansøgertallet er for nedad-
gående, fortsat finder det nødvendigt at opretholde ordningen med udskydelse i 3 år af adgangen 
til familiesammenføring for udlændinge med midlertidig beskyttelsesstatus. I Rådet er vi enige i, at 
den generelle flygtninge- og migrantsituation i og uden for EU er kompleks, og at der derfor er en 
risiko for, at situationen hurtigt kan ændre sig, og at reglerne i Danmark skal være indrettet til at 
håndtere dette.  
 
Men vi er ikke enige i, at det på denne baggrund er nødvendigt med en så indgribende begræns-
ning af disse personers ret til familieliv. Der er siden den midlertidige ordning blev indført, vedtaget 
adskillige andre love, der har samme formål, og disse må efter Rådets mening være tilstrækkeligt 
til at håndtere en evt. stigning i antallet af indrejste asylansøgere. Således finder Rådet fortsat, at 
begrænsningen i adgangen til familiesammenføring er uhensigtsmæssig og direkte demotiverende 
for integrationsprocessen.  

 
 

Med venlig hilsen 

 
Yasar Cakmak 
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