Til Udlændinge- og Integrationsministeriet
HØRINGSSVAR
Dato: 18. september 2019

Høringssvar om udkast til lov om ændring af udlændingeloven
(Afskaffelse af kravet om vellykket integration i sager om familiesammenføring med børn og
indførelse af en frist på 3 måneder for indgivelse af ansøgning)
Hermed fremsender Rådet for Etniske Minoriteter svar på ovenstående høring. Rådet noterer med
tilfredshed, at ændringen udspringer af en politisk aftale om at gøre reglerne mere enkle og
gennemskuelige. Det er et formål, Rådet kun kan bakke op om, idet reglerne på udlændinge- og
integrationsområdet er blevet meget uoverskuelige, selv for fagfolk. Rådet er fortsat enigt i, at børn
og unge, der skal bo i Danmark, så vidt muligt skal have deres opvækst her i landet, og at det
gavner integrationen, fordi deres barndom og opvækst præges af dansk kultur, sprog og værdier.
Rådet mener endvidere, at hensynet til barnets tarv skal være væsentligste element i disse sager.
At vellykket integration har en positiv effekt på barnets tarv, underbygger blot at det er en vigtig
faktor at tage hensyn til i sager om familiesammenføring. Det giver derfor god mening at stille et
krav om, at børnene ikke bliver for længe i hjemlandet, men at forældrene hurtigst muligt sørger
for, at børnene kommer med til Danmark. Rådet bakker op om at forebygge, at unge mennesker
bliver familiesammenført til et samfund, de ikke forstår eller har kendskab til. Danmark har ikke
behov for unge mennesker, som skal omstille sig til en kultur, et samfund og et værdisæt som på
mange områder er fjernt fra det de kender til. Men vi er bekymrede for, at det er børnene, der er
taberne i disse sager, og at de bliver ofre for forældrenes misforståede hensyn. Det understreges
af de ulykkelige sager, der har været omtalt i medierne. Rådet konstaterer i forlængelse heraf med
tilfredshed, at den informationsindsats over for forældrene, som vi tidligere har efterlyst på dette
område, siden hen er blevet iværksat, men sagerne tyder desværre på, at der med fordel kunne
skrues op for netop denne informationsindsats. Rådet bidrager gerne til en kvalificering af en sådan
indsats.
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