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Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven
(Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af

realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse i et
andet EU-land mv.)
Hermed fremsender Rådet for Etniske Minoriteter svar på ovenstående høring.
Rådet finder, at forslaget er en klar forringelse af flygtninges vilkår og rettigheder og endnu et
skridt mod en mindre human flygtningepolitik.
Både forslaget om midlertidig asyl og den manglende ret til familiesammenføring betyder, at
flygtninge ikke oplever det, der burde være asylets lise, men fastholdes i en tilstand af angst og
uro, dels for den nærmeste familie, der vel at mærke befinder sig i det, som myndighederne har
vurderet som en ”særlig situation i hjemlandet præget af vilkårlig voldsudøvelse og overgreb på
civile”, dels for at miste opholdstilladelse efter 1 år, hvis myndighederne vurderer, at der blot er
sket forbedringer i deres hjemlands generelle vilkår.
Det er Rådets opfattelse, at vi skaber stor afstand til de flygtninge, som kommer, hvis signalet er,
at de kun er velkomne her i et år.
Et år er ikke lang tid, og det er meget usandsynligt, at der bliver så fredeligt i eksempelvis
Syrien, at de personer derfra, der meddeles midlertidig opholdstilladelse efter den foreslåede
bestemmelse, kan nægtes forlængelse efter et år i Danmark. Til gengæld er et år lang tid at
sidde i en asyllejr, hvis der hersker stor usikkerhed om rammerne om ens liv i den nærmeste
fremtid. Det er derfor afgørende, at de personer, der meddeles den nye midlertidige
opholdstilladelse, får mulighed for at integrere sig i det danske samfund, og finde arbejde, bolig,
venner mv.
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Det mest sandsynlige scenarie for disse mennesker er efter Rådets opfattelse, at situationen i
eksempelvis Syrien ikke er væsentligt forbedret inden for det nærmeste år, og at opholdstilladelsen
derfor forlænges, og at de pågældende får adgang til at søge familiesammenføring.
Det er efter Rådets opfattelse på ingen måde hensigtsmæssigt, at der skal gå så lang tid før man
kan søge om familiesammenføring i Danmark. Fra vores bagland hører vi beretninger om, at
ventetiden på familiesammenføring, særligt for børn var et ”helvede med bekymringer, sorg og
angst” – og dette vel at mærke i familier, hvor det var børnene, der var her i Danmark i
sikkerhed, og et familiemedlem – typisk en far – der i udlandet ventede på familiesammenføring.
Den situation, man foreslår med nærværende lovforslag, stiller familierne i en endnu værre
situation, idet det her er de svageste familiemedlemmer, der skal leve et år under usikre forhold,
mens det herboende familiemedlem – igen typisk en far – skal lide under den pinsel det må være
at være adskilt fra sin familie og oven i købet leve et liv i usikkerhed under kummerlige forhold.
Rådet mener, at det er absolut demotiverende for den pågældendes integrationsproces, hvis reglen
om udskydelse af retten til at søge familiesammenføring for de mennesker, der får den midlertidige
opholdstilladelse, vedtages.

Med venlig hilsen

Yasar Cakmak
Formand for Rådet for Etniske Minoriteter
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