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Til Udlændinge-, Integrations- og  

Boligministeriet  

 

HØRINGSSVAR 

Dato: 6. jan. 2016 

Kontor: Sekretariatet 

Sagsbeh.: AKHJ 

 

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag nr. L87 om ændring af udlændingeloven 

(udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig 

beskyttelsesstatus, skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, 

skærpelse af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse m.v.) 

Hermed fremsender Rådet for Etniske Minoriteter svar på ovenstående høring og takker for 

muligheden for at komme med bemærkninger til lovforslaget. 

Rådet for Etniske Minoriteter har behandlet lovforslaget og har en række bemærkninger og 

anbefalinger som fremstilles nedenfor. 

Generelle betragtninger  

Med lovforslaget foreslås 10 ændringer af udlændingeloven, som helt overordnet skal gøre det 

”markant mindre attraktivt, at søge asyl i Danmark” og bygger på regeringens asylpakke af 13. 

november 2015, hvor regeringen foreslog 15 ændringer af vilkårene på asylområdet. Rådet for 

Etniske Minoriteter finder lovforslaget og de ændringer af udlændingeloven som det omfatter, dybt 

problematiske. Rækken af skærpelser har ingen andre formål end at skræmme asylansøgere fra at 

søge asyl i Danmark og fremstår umenneskelige. 

Rådet for Etniske Minoriteter er helt overordnet bekymret for, at lovforslaget og ændringerne af 

udlændingeloven ikke alene forringer vilkårene for de mennesker, der i fremtiden vil søge asyl i 

Danmark, men ligeledes forringer vilkårene for de der allerede har søgt asyl og befinder sig i 

landet. Regeringens ønske om at gøre det mindre attraktivt at søge asyl i Danmark får med 

lovforslaget en række alvorlige konsekvenser for de nytilkomne flygtninge, og ikke mindst for deres 

muligheder for at blive velintegreret i det danske samfund. 

Rådet for Etniske Minoriteter anbefaler regeringen, at tage ansvar for de mange flygtninge, der 

allerede er kommet til Europa og som således også er Danmarks ansvar, frem for at nægte at 

indgå i en fællesløsning og deltage i en fordelingsaftale. Regeringen må erkende, at de fleste 

flygtninge kommer til at blive i landet i mange år. Det betyder, at der er behov for at foregribe en 
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langsigtet integration og positiv udnyttelse af de mange ressourcer og kompetencer, flygtningene 

kommer til landet med.  

 

Udskydelsen af adgangen til familiesammenføring, skærpelse af adgangen til at opnå 

tidsubegrænset opholdstilladelse samt stramning af regler om inddragelse af flygtninges 

opholdstilladelse 

Forslaget om at udskyde adgangen til familiesammenføring fra 1 til 3 år vil betyde at familier – 

hovedsagligt kvinder og børn - vil efterlades alene i årevis i krigsområder eller flygtningelejre og at 

de herboende familiemedlemmer skal leve i uvished og afsavn lige så længe.   Det samme 

gælder skærpelsen af adgangen til at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse, idet det først og 

fremmest er den sikkerhed og ro, der ligger i en tidsubegrænset opholdstilladelse, der skaber 

fundamentet for en god integration i Danmark.  

De foreslåede 3 års ventetid på familiesammenføring vurderes af Institut for Menneskerettigheder 

og andre eksperter til at være direkte i strid med retten til familieliv. Regeringen er klar over 

dette, men skriver i lovforslaget, at man er parat til at løbe risikoen for at blive underkendt ved 

Den Europæiske Menneskeretsdomstol. Dette mener Rådet for Etniske Minoriteter er udtryk for en 

mangel på respekt for menneskerettighederne og således en svækkelse af retssikkerheden for en 

gruppe mennesker, der i forvejen er i en udsat position og andre basale retsprincipper. 

Derudover er Rådet meget uforstående overfor regeringens ønske om at skærpe reglerne for 

inddragelse af opholdstilladelse. Dette skyldes, at det allerede i dag, er forholdsvist nemt at miste 

sin opholdstilladelse, hvis man overtræder forbuddet om indrejse i hjemlandet, derfor er det svært 

for Rådet at se, hvorfor regeringen ønsker en yderligere stramning. Derudover er det meget 

uforståeligt hvorfor flygtninge fremover ikke må rejse til nabolandet til deres hjemland. Ofte vil 

nabolandet være det eneste sted, en flygtning vil kunne rejse til for at se sin familie og derfor 

virker forslaget snarere som en unødig kriminalisering af et ellers ikke kriminelt forhold.    

 

Vedrørende de økonomiske pressionsmidler 

Ændringerne som vedrører økonomiske pressionsmidler og herunder inddragelsen af asylansøgeres 

penge og værdigenstande, er ligesom afskaffelsen af muligheden for at blive indkvarteret i 

selvstændige boliger udenfor centrene, både dybt usympatiske og uhensigtsmæssige. Rådet for 

Etniske Minoriteter frygter at disse ændringer vil hindre asylansøgernes mulighed for at etablere 

sig og bidrage til det danske samfund, samt risikerer på den ene side at øge deres 

marginalisering og på den anden side svække deres tilknytnings- og loyalitetsfølelse overfor det 

danske samfund. 
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Som det fremgik af Rådets høringssvar vedr. L2 frygter Rådet, at særligt børnefamilier og udsatte 

flygtninge med eksempelvis psykiske traumer risikerer at bliver hårdt ramt. Fattigdom og eksklusion 

fra lokalsamfundet vil udelukke flygtningene fra at kunne deltage i sociale aktiviteter, hvilket vil 

være hæmmende for deres introduktion til og kontakt med det danske samfund, sprog og kultur.  

 

Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge 

Kriteriet for udvælgelsen af kvoteflygtninge er, at man er særligt udsat for forfølgelse eller har 

særligt dårlige udsigter til at kunne vende hjem. Det har således været et bærende princip, at 

man via denne ordning kun giver et antal blandt de mest sårbare flygtninge (som ikke selv har 

mulighed for at flygte), mulighed for at komme i sikkerhed i et andet land. Rådet for Etniske 

Minoriteter står uforstående overfor regeringens ønske om at ændre kriterierne for udvælgelse af 

kvoteflygtninge, og genindføre et kriterium om integrationspotentiale, svarende til det VK-regeringen 

indførte i 2005. Med forslaget ændres det subsidiære kriterium for udvælgelse, således at der 

fremover vil blive lagt vægt på den pågældende flygtnings vilje og evne til at blive 

selvforsørgende. Rådet finder det urimeligt og problematisk, at man således vil kunne udvælge de 

stærkeste flygtninge og herved lader de ressourcesvage i stikken.  

 

 

Afsluttende vil Rådet for Etniske Minoriteter påpege, at lovforslaget ikke kun har konsekvenser for 

asylansøgere og flygtninge, men også for danskernes selvforståelse. I Danmark har vi i 

generationer brystet os af at være et humant og civiliseret samfund, der behandler svage og 

udsatte med omsorg og som ligeværdige mennesker. Lærere og forældre har kunnet overbringe 

deres elever og børn en national selvforståelse, som har skabt stolthed og har formet deres 

karakter og værdier. Lovforslaget udfordrer en sådan national selvforståelse og er med til at skabe 

et meget usikkert fundament for integrationen af de flygtninge der kommer til landet.  

 

Rådet for Etniske Minoriteter vil derfor gentage sit budskab fra tidligere høringer og opfordre til, at 

lovforslaget genovervejes i forhold til de negative økonomiske og sociale konsekvenser ændringen 

risikerer at have for en i forvejen udsat gruppe voksne og børn, og særligt for den langsigtede 

integration af flygtninge i Danmark. 

 

Med venlig hilsen 

 
Yasar Cakmak 

Formand for Rådet for Etniske Minoriteter 


