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Indledning 
 
Ved email af 9. januar 2012 (j.nr. 11/87474) anmodede Justitsministeriet om Ægteskab Uden 
Grænsers eventuelle bemærkninger til ovennævnte lovforslag. Ved email af 8. februar 2012 blev 
lovforslaget sendt i en supplerende høring, fordi der er foretaget ændringer i det omkring 
afslagskompetence på visumområdet, ikrafttrædelsesdato, præcisering af udlændingelovens §9c og 
konsekvensændringer som følge af ressortomlægning på udlændingeområdet. 
 
Vi afgav høringssvar i den ordinære høring og fremsender hermed vores bemærkninger til de 
emner, der er omfattet af den supplerende høring. Samtidig har vi benyttet lejligheden til at komme 
med et par yderligere betragtninger omkring de emner, der allerede var omhandlet af den 
oprindelige høring. 

1. Afslagskompetence og praksis på visumområdet 
 
Med lovforslaget åbnes der mulighed for, at Danmark kan indgå repræsentationsaftaler med andre 
schengenlandes repræsentationer i tredjelande, hvorefter disse gives bemyndigelse til også at afslå 
visumansøgninger til Danmark. I dag kan de kun udstede visum, hvorimod alle ”nej-sagerne” skal 
sendes til afgørelse hos Udlændingestyrelsen. Utilfredshed med dette har fået flere schengenlande 
til at opsige deres repræsentationsaftaler med Danmark med det resultat, at det igennem snart 
længere tid ikke har været muligt for borgere fra et større antal lande at søge om visum til Danmark 
uden at skulle rejse til et helt tredje land for at indgive deres ansøgning på en repræsentation der. 
F.eks. har personer med bopæl i Tunesien igennem længere tid været nødt til at rejse flere tusinde 
kilometer til Egypten for at søge om visum til Danmark der, hvilket har været til stor frustration for 
de af vores medlemmer, som har kærester eller ægtefæller i Tunesien. 
 
Ægteskab Uden Grænser finder det derfor meget positivt, at der nu lægges op til en lovændring, der 
vil løse dette problem og gøre det muligt at genetablere de opsagte repræsentationsaftaler eller 
alternativt indgå nogle nye aftaler med repræsentationer i de pågældende lande.  
 
Ved lejlighed bør man efter vores opfattelse også gennemføre visse yderligere justeringer i den 
nuværende danske visumpraksis. Denne er ganske vist blevet lempet løbende gennem de sidste 10 
år, men den indeholder stadig elementer, der ikke synes at være tilpasset den virkelighed, der 
eksisterer i dag. Her tænker vi navnlig på inddelingen i landegrupper, som har afgørende betydning 
for, hvilke rejseformål borgere fra bestemte lande som udgangspunkt kan og navnlig ikke kan få 
udstedt visum til. Der eksisterer en såkaldt asyllandegruppe, en immigrationslandegruppe og en 
turistlandegruppe, og specielt immigrationslandegruppen synes at være noget af en anakronisme, 
som man bør gå bort fra. 
 
Det afgørende kriterium for, at et land er blevet placeret i immigrationslandegruppen, hvor landets 
borgere som udgangspunkt ikke kan få visum til turistrejser og for en del af landenes vedkommende 
heller ikke til at besøge f.eks. onkler eller kusiner i Danmark, var oprindeligt, om der gennem 
tiderne har været et stort antal familiesammenføringer fra det pågældende land. 
 
Efter vores opfattelse har det altid været meget underligt, at man mente, at antallet af 
familiesammenføringer kunne og burde reguleres via en stram praksis på visumområdet. Det at 
opholde sig i Danmark giver nemlig ikke i sig selv en person nogen øget mulighed for at opnå 
familiesammenføring, og dermed adskiller området sig afgørende fra asylområdet, hvor FN´s 
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flygtningekonvention giver en person ret til at få behandlet en asylansøgning i det første sikre land, 
som han eller hun er nået frem til.  
 
Vi kan derfor forstå, at man kan mene, at en restriktiv visumpraksis kan være nødvendig over for 
borgere fra lande, hvorfra der erfaringsmæssigt kommer mange asylansøgere, hvis man har et 
politisk ønske om at begrænse antallet af personer, der får mulighed for at søge om asyl i Danmark. 
Men det er os uforståeligt, at man har ment, at en lignende betragtning gør sig gældende, når det 
drejer sig om ansøgninger om familiesammenføring. En ansøgning om familiesammenføring kan til 
enhver tid afleveres på en dansk repræsentation i udlandet og kræver derfor ikke, at ansøgeren først 
har opnået et visum til Danmark.  
 
Man er da også med tiden gået helt væk fra denne betragtning, når det drejer sig om vurdering af en 
konkret visumansøgning med det formål at besøge en ægtefælle, kæreste eller forlovet i Danmark. 
Her fremgår det således klart af det seneste visumpraksisnotat, at det ikke kan medføre afslag på en 
visumansøgning, hvis der vurderes, at man kunne forestille sig, at visumansøgeren måske vil indgå 
ægteskab under sit ophold i Danmark og efterfølgende søge om familiesammenføring med den 
kæreste, som han eller hun ønsker at besøge. Og for lande i immigrationslandegruppen gives der 
som udgangspunkt visum til at besøge en kæreste i Danmark. 
 
Resultatet er derfor, at folkerige vækstlande som Indien, Kina og Tyrkiet er placeret i 
immigrationslandegruppen, fordi der gennem tiderne har været en del familiesammenføringer fra 
disse lande. Men konsekvensen heraf er ikke, at det er vanskeligt at få visum til at besøge en 
kæreste eller forlovet, hvis man er borger i et af disse lande. Konsekvensen er i stedet, at det er stort 
set umuligt for disse landes borgere at besøge Danmark som turist, eller for at besøge venner eller 
familie ud over den nærmeste kernefamilie.  
 
Til gengæld kan man godt få visum til et turistbesøg i Danmark, hvis man er fra en række eksotiske 
lande som f.eks. Guinea-Bissau, Haiti eller Madagaskar. Og begrundelsen herfor er alene, at der 
pga. disse landes beskedne befolkningstal, udbredt fattigdom og afstanden til Danmark historisk set 
ikke har været ret mange af deres borgere, som er udvandret til Danmark. Dette forekommer ikke 
umiddelbart meningsfyldt, og selvom det kun har begrænsede konsekvenser for binationale 
familier, vil vi opfordre regeringen til at bringe den danske visumpraksis tættere på den, man har i 
andre schengenlande. 
 
I den forbindelse bør det også overvejes, hvor mange lande der skal være placeret i 
asyllandegruppen og med hvilket formål. F.eks. er Pakistan i dag placeret i asyllandegruppen, men 
den dominerende indvandringsform fra Pakistan er ikke asyl men derimod greencardordningen. 
Resultatet er derfor, at Danmark i dag tillader en del indvandring fra Pakistan af den helt 
”traditionelle” type, nemlig arbejdsmigration. Men når en pakistansk statsborger har fået 
opholdstilladelse efter greencardordningen, kan han ikke senere få besøg af sin bror eller sin 
forlovede, fordi Danmark har en meget restriktiv visumpraksis over for borgere fra Pakistan.  
 
Når han først har giftet sig med sin forlovede, som pga. visumreglerne som oftest aldrig har været i 
Danmark på det tidspunkt og derfor heller ikke ved, hvad hun ”går ind til”, har parret så til gengæld 
en meget let adgang til familiesammenføring efter Udlændingelovens §9c. Hvis de vel at mærke 
husker at søge, før greencardindehaveren har fået tidsubegrænset opholdstilladelse og evt. dansk 
statsborgerskab, for i så fald bliver resultatet måske et afslag, da der nu skal søges efter §9 i stedet. 
Disse store spring i den måde, som en pakistansk indvandrer må føle sig behandlet på, forekommer 
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ikke umiddelbart meningsfyldte. Og vi vil derfor opfordre regeringen til at sikre, at de forskellige 
dele af udlændingepolitikken fremover kommer til at spille lidt bedre sammen, end de gør i dag. 

2. Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser 
 
I forbindelse med udsendelsen af lovforslaget i supplerende høring er ikrafttrædelsesdatoen rykket 
frem til 15. maj 2012. Ægteskab Uden Grænser finder det positivt, at man forsøger at få 
implementeret de lempelser i adgangen til ægtefællesammenføring, der blev annonceret i 
regeringsgrundlaget, så hurtigt som muligt. Dette skal ses i lyset af, at mange siden 
offentliggørelsen af regeringsgrundlaget har udsat en beslutning om at søge om 
ægtefællesammenføring eller alternativt udvandre fra Danmark til f.eks. Sverige, fordi de har villet 
afvente de annoncerede ændringer.  
 
Det er også positivt, at der kun i begrænset omfang er lavet overgangsbestemmelser, således at de 
nye regler vil være gældende for langt de fleste ansøgninger, hvor afgørelsen træffes efter lovens 
ikrafttræden, uanset hvornår ansøgningen er afleveret. På den måde undgår man, at der gives afslag, 
hvorefter ansøgeren måske kan aflevere en ny ansøgning i sit hjemland få dage senere og få denne 
godkendt.  
 
For yderligere at forebygge denne situation, foreslår vi, at der fra politisk hold gives en instruks til 
Udlændingestyrelsen om at stille behandlingen af sager i bero, hvis ansøgeren opholder sig i 
Danmark, og sagen står til afslag på grund af et af de krav, som det er vedtaget at afskaffe eller 
lempe. En sådan berosættelse kunne f.eks. begynde den dag, hvor lovforslaget er endelig vedtaget i 
Folketinget. Og formålet skulle være at undgå den situation, at nogen må udrejse af Danmark alene 
med den begrundelse, at de ikke lever op til et krav, som Folketinget allerede har vedtaget at 
afskaffe eller lempe. 
 
Omkring indvandringsprøven og den planlagte ”stopprøve” i dansk er der en særlig situation, som 
vi mener, at man også bør tage stilling til. Indtil lovens ikrafttræden vil Udlændingestyrelsen 
således skulle følge de gældende regler, hvilket blandt andet indebærer, at de under behandlingen af 
en sag skal skrive til ansøgeren, at denne kan få opholdstilladelse, hvis indvandringsprøven bestås 
inden for en frist på 90 dage, som regnes fra brevets datering, hvis ansøgeren allerede er i Danmark. 
 
Og i en del tilfælde vil dokumentation for bestået indvandringsprøve så først blive fremsendt til 
Udlændingestyrelsen, når de nye regler er trådt i kraft. Og dermed skal Udlændingestyrelsen ifølge 
lovforslaget se bort fra, at indvandringsprøven er bestået, og i stedet stille et nyt krav om beståelse 
af en fremtidig ”stopprøve” i dansk. Dette forekommer ikke umiddelbart rimeligt, og vi foreslår, at 
problemet løses ved, at man definerer, at beståelse af indvandringsprøven kan anvendes til at 
opfylde kravet om beståelse af en prøve i dansk, hvis ansøgeren har fået besked på at tage denne 
prøve før lovens ikrafttræden. 

3. Konsekvenser af ressortomlægning på udlændingeområdet 
 
Lovforslaget indeholder en lang række ændringer, som er en konsekvens af ressortomlægningen på 
udlændingeområdet, og som alene er af teknisk karakter.  
 
Vi har allerede i vores første høringssvar fremsat det synspunkt, at Danmark kun bør have et 
nationalt regelsæt for familiesammenføring. Men vi vil gerne supplere dette med at gøre 
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opmærksom på, at ressortomlægningen på udlændingeområdet i kombination med eksistensen af de 
to forskellige nationale regelsæt for familiesammenføring medfører den noget pudsige situation, at 
knap en tredjedel af alle ansøgninger om familiesammenføring fremover skal behandles af en 
styrelse under Beskæftigelsesministeriet. Godt og vel en tredjedel skal så behandles af en styrelse 
under Justitsministeriet og resten af Statsforvaltningerne, fordi der er tale om familie til en person, 
der har opholdsret efter EU-reglerne. Altså vil der fremover være hele tre offentlige myndigheder, 
som har delt ansvaret for at behandle ansøgninger om familiesammenføring mellem sig, hvor der 
hidtil kun har været to. I Sverige er der til sammenligning kun en myndighed, Migrationsverket, 
som tager sig af alle opholdssager såvel som opholdsret efter EU-reglerne. 
 
Desuden medfører det også, at to arbejdsmigranter, der er kommet til Danmark samtidig fra et land 
uden for EU/EØS og måske har arbejdet på den samme arbejdsplads, og som i den samme 
sommerferie finder sig en ægtefælle i deres oprindelige hjemland, kan risikere at opleve, at deres 
ægtefællers ansøgninger om opholdstilladelse ikke bare skal behandles efter nogle vidt forskellige 
regler men også af to forskellige styrelser, som hører under hver sit ministerium. 
 
Den ene arbejdsmigrant har måske efter 5 år i Danmark fået tidsubegrænset opholdstilladelse, fordi 
han har levet op til alle de stillede krav, og hans ægtefælles ansøgning vil så blive behandlet af 
Udlændingestyrelsen og afslået, hvis der f.eks. er gået mindre end 3 år siden, hans opholdstilladelse 
blev gjort tidsubegrænset, eller hvis han er i familie med sin ægtefælle. Hvorimod hans kollega har 
fået afslag på sin ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse, fordi han aldrig har lært dansk. 
Og denne kollegas ægtefælles ansøgning vil så blive behandlet af Styrelsen for Fastholdelse og 
Rekruttering og blive godkendt.  
 
Denne forskelsbehandling bidrager næppe til særlig megen klarhed over, hvilke krav der stilles, 
eller hvilken myndighed man skal henvende sig til, hvis man ønsker familiesammenføring. Og den 
bidrager nok heller ikke til en følelse af, at man bliver belønnet for at gøre en indsats ved at leve op 
til de stillede integrationskrav. 

4. Tydeliggørelse af udlændingelovens §9c 
 
Med det ændrede lovforslag, der er sendt i supplerende høring, tydeliggøres udlændingelovens §9c 
ved at oprette nye underparagraffer til §9, som beskriver de forskellige muligheder for at få 
opholdstilladelse i Danmark for at arbejde eller studere, være au-pair mm. Ægteskab Uden Grænser 
finder dette positivt men bemærker i øvrigt, at det ikke medfører indholdsmæssige ændringer. 

5. Supplerende bemærkninger om tilknytningskravet  
 
I vores første høringssvar citerede vi nogle af de begrundelser, der i 2002 blev givet i forarbejderne 
til lov nr. 365 omkring tilknytningskravet i den form, som regeringen ønsker at tilbageføre det til og 
fremførte det synspunkt, at virkningerne af tilknytningskravet burde undersøges nærmere for at 
afklare, om kravet medfører uproportionale indgreb i retten til familieliv. Da kravet jo nu 
genindføres af en ny regering i omtrent den form, det havde i 2002, må en vurdering heraf 
imidlertid også baseres på, hvilke formål den ny regering angiver med at genindføre kravet. I det nu 
fremsatte lovforslag er begrundelsen for tilknytningskravet formuleret som følger: 
 
”Regeringen finder ligeledes, at det tilknytningskrav, der har været gældende frem til den 1. juli 
2011, og hvorefter ægtefællernes samlede tilknytning til Danmark skal være større end deres 
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tilknytning til et andet land, sikrer et godt grundlag for en vellykket integration af udlændinge, som 
ønskes ægtefællesammenført her i landet, ligesom der sikres en beskyttelse mod tvangsægteskaber. 
Det er således regeringens opfattelse, at det tilknytningskrav, der har været gældende frem til den 
1. juli 2011, tilgodeser både hensynet til en god integration her i landet og beskyttelsen af den 
enkelte.” 
 
Dette giver Ægteskab Uden Grænser anledning til at bemærke, at det forekommer os noget uklart, 
hvordan og hvorfor tilknytningskravet kan antages at beskytte imod tvangsægteskaber. Det kan 
f.eks. nævnes, at den kendte filminstruktør Martin Lowenheim for nylig har fået afvisning på 
ægtefællesammenføring med henvisning til tilknytningskravet, og det forekommer os ikke 
umiddelbart indlysende, at han skulle være særligt i risikozonen for at være offer for et 
tvangsægteskab. Denne vurdering baserer vi bla. på, at hans forældre pga. hans høje alder må 
antages at være døde og dermed ude af stand til at lægge et pres på ham for at vælge en bestemt 
ægtefælle. 
 
http://www.bt.dk/danmark/amerikansk-millionaer-skal-udvises-fra-danmark 
 
Det er ganske vist det nuværende tilknytningskrav, der er givet afslag efter i den pågældende sag, 
idet Martin Lowenheim kun har haft et besøg i Danmark, hvor kravet i dag er to. Men 
problemstillingen vil ikke være principielt anderledes efter tilbageførsel af tilknytningskravet, idet 
der stadig vil skulle gives afslag, hvis ansøgeren aldrig har været i Danmark. Hvorimod der så kan 
gives tilladelse, hvis ansøgeren har været her mindst en gang f.eks. på visum.  
 
Det forekommer os noget uklart, hvordan det påvirker risikoen for tvangsægteskab, at ansøgeren 
har været på et eller som i dag to visumbesøg i Danmark, før der søges om ægtefællesammenføring. 
Det forekommer os også noget uklart, hvilken relevans et sådant krav overhovedet har, og hvis det 
har en relevans, så forekommer det os uklart, hvorfor det kun stilles i de sager, hvor 
tilknytningskravet skal opfyldes. 
 
Hvis formålet f.eks. er, at man ønsker, at ansøgeren skal have en ide om, hvad han eller hun går ind 
til, før der søges om opholdstilladelse i Danmark, ville det være mere logisk, om kravet blev stillet 
som et selvstændigt krav, der gjaldt for alle ansøgere og ikke kun dem, hvor parret skal opfylde 
tilknytningskravet. Det ønskelige i at vide, hvad man går ind til, kan således næppe antages at være 
afhængig af, om man har giftet sig med en 25-årig dansker eller en 29-årig dansker. 
 
Desuden er det formidlingsmæssigt meget svært at videregive det budskab, at man skal have besøgt 
Danmark mindst en gang, før man kan søge om ægtefællesammenføring, men kun i nogle 
situationer. Og Ægteskab Uden Grænser har da også kendskab til sager, hvor der er givet afslag på 
ægtefællesammenføring, alene fordi ansøgeren aldrig havde været i Danmark, da parret søgte og 
ikke var opmærksom på, at det er en forudsætning for at opfylde tilknytningskravet. I disse tilfælde 
må der så søges om visum, og når ansøgeren er ankommet til Danmark, kan parret aflevere en ny 
ansøgning om ægtefællesammenføring, som så bliver behandlet og godkendt. Og hvad alt dette 
ekstra papirarbejde egentlig skal gøre godt for, står os noget uklart. 
 
Kravet om mindst et besøg i Danmark har nok haft størst praktisk betydning for ansøgere fra Irak 
og Somalia, idet der eksisterer en særligt restriktiv visumpraksis for borgere fra disse lande. Når det 
drejer sig om borgere fra Irak, er den dog for nylig blevet afskaffet. Den helt særlige visumpraksis 
betyder, at borgere fra Somalia (og tidligere Irak) som udgangspunkt ikke kan få visum til at besøge 
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en ægtefælle i Danmark. Og det betyder så igen, at man for at overholde Danmarks 
konventionsmæssige forpligtelser har været nødt til at udvikle en helt særlig praksis, hvorefter de så 
alligevel kan få visum, hvis de forinden har fået behandlet en ansøgning om 
ægtefællesammenføring, og det i den forbindelse er konstateret, at den ansøgende ægtefælles 
manglende besøg i Danmark er det eneste, der forhindrer parret i at leve op til kravene.  
 
Resultatet af dette er, at ægtefællesammenføring i sager, hvor ansøgeren er fra Somalia (og tidligere 
Irak), og hvor tilknytningskravet stilles, rutinemæssigt altid kræver behandling af ikke bare en men 
to ansøgninger om ægtefællesammenføring. Foruden at myndighederne altså har været nødt til at 
udvikle særlige procedurer for, hvordan disse relativt få sager skal håndteres samt en særlig 
vejledningstekst, der kan indsættes i de afslag, der gives i denne helt specielle situation.  
 
Og så er det, at vi må spørge os selv, jamen hvorfor gøre det så indviklet? Hvorfor ikke vælge at 
sige, at alle – også borgere fra Irak og Somalia – som udgangspunkt kan få visum til at besøge deres 
ægtefælle i Danmark? Eller alternativt droppe kravet om, at nogle – men ikke alle – der søger om 
ægtefællesammenføring absolut skal have besøgt Danmark på et visum, før de søger? Hele 
regelsættet omkring ægtefællesammenføring er simpelt hen blevet unødvendigt og urimeligt 
kompliceret, og en stor del af det problem er centreret omkring tilknytningskravet. 
 
Den indtil 1. juli 2011 gældende praksis for anvendelse af tilknytningskravet er beskrevet i 
Integrationsministeriets notat af 1. december 2005 om anvendelsen af tilknytningskravet ved 
ægtefællesammenføring. Og heraf fremgår det blandt andet at: 
 
”Den herboendes hyppige eller langvarige besøg i hjemlandet er momenter, der taler imod, at 
tilknytningskravet anses for opfyldt, idet sådanne besøg indikerer, at den herboende har bevaret en 
væsentlig tilknytning til hjemlandet. Ved langvarige ferieophold forstås ferieophold af mindst ca. en 
måneds varighed. Ved hyppige ferieophold forstås normalt mere end et ferieophold i hjemlandet 
årligt.” 

Når man sammenholder denne tekst med den motivation for tilknytningskravet, som er angivet i 
bemærkningerne til dette lovforslag, så bliver resultatet, at regeringen åbenbart mener, at det sikrer 
et godt grundlag for en vellykket integration af sammenførte ægtefæller og forebygger 
tvangsægteskaber, at der gives afslag på en ansøgning om ægtefællesammenføring, såfremt den 
herboende ægtefælle har besøgt sin partner i dennes hjemland mere end en gang om året.  
 
Og det bør regeringen måske tænke lidt nærmere over, om den virkelig mener, og i givet fald 
hvorfor. Den officielle argumentation i bemærkningerne til loven bør således kunne stå for en 
domstolsprøvelse jævnfør vores bemærkninger i vores første høringssvar om den britiske 
højesterets vurdering af en aldersgrænse på 21 år for ægtefællesammenføring. 
 
Ægteskab Uden Grænser ser sådan på det, at det er både naturligt og ønskeligt, at kærester eller 
ægtefæller besøger hinanden mere end en gang om året, hvis de bor i hver sit land. Og dermed får 
det efter vores opfattelse karakter af en usaglig chikane, hvis en ansøgning om 
ægtefællesammenføring afslås med en sådan begrundelse. 
 
Og i det hele taget må vi sige, at det forekommer os vanskeligt at forstå, hvorfor det er et problem, 
at en i Danmark bosiddende person, som ønsker at få sin ægtefælle hertil, har en vis tilknytning til 
dennes hjemland? Efter vores opfattelse giver det således bedst forudsætninger for et vellykket 



9 
 

parforhold og dermed også en vellykket integration, hvis den herboende har i hvert fald et vist 
kendskab til den ansøgende ægtefælles kulturelle og øvrige baggrund, hvilket bedst opnås gennem 
besøg eller ophold i den ansøgende ægtefælles hjemland af en vis varighed og omfang. 
 
Endelig må det siges, at tilknytningskravet indeholder elementer, der forekommer at være af 
nærmest kafkask karakter. Af Integrationsministeriets notat af 1. december 2005 om anvendelsen af 
tilknytningskravet ved ægtefællesammenføring fremgår det at: 
 
”Hvis den herboende er født i Danmark, eller er kommet hertil som barn og derfor har haft sin 
opvækst og skolegang i Danmark, må den pågældende som udgangspunkt antages at have opnået 
en væsentlig tilknytning til det danske samfund.” 

Og videre:  

”Tilsvarende vil udgangspunktet kunne fraviges, hvis den herboende har indgået ægteskab og været 
gift med ansøgeren i en længere periode, hvor ansøger fortsat har opholdt sig i sit hjemland, forud 
for ansøgningen om ægtefællesammenføring i Danmark. I en sådan situation vil der i sagen ofte 
være andre omstændigheder, der i kombination hermed taler for, at parrets tilknytning til ansøgers 
hjemland mindst svarer til eller er større end tilknytningen til Danmark. Det vil f.eks. kunne være 
tilfældet, hvis den herboende har haft et eller flere besøg i ansøgers hjemland, har anden familie i 
hjemlandet, taler hjemlandets sprog mv.” 
 
Hvis ansøgeren er blevet boende i hjemlandet i en årrække efter, at parret blev gift, fordi 
familiesammenføring ikke var mulig i Danmark på grund af den ene eller anden regel, og hvis den 
herboende har formastet sig til at besøge sin ægtefælle og måske de børn, som han eller hun 
tvangsmæssigt har været adskilt fra, kan dette altså i sig selv føre til, at en ny ansøgning afslås på 
grund af tilknytningskravet, selvom parret nu opfylder det eller de krav, der oprindeligt forhindrede 
dem i at opnå familiesammenføring. 
 
Om dette er en rimelig og hensigtsmæssig måde at behandle folk på, er vel først og fremmest en 
politisk vurdering. I bemærkningerne til dette lovforslag står der følgende: 
 
”Udlændingepolitikken skal fremme integrationen. Derfor skal udlændinge, der ønsker at være en 
del af det danske samfund mødes med rimelige og gennemskuelige krav.” 
 
Vi vil overlade det til regeringen selv at vurdere, om en ung mor føler sig mødt med rimelige og 
gennemskuelige krav, hvis hun først har måttet leve uden sin mand i 3 år, fordi hun f.eks. modtog 
kontanthjælp under sin graviditet, men dette ikke var direkte knyttet til graviditeten. Og så herefter 
får at vide, at det er da fint nok, at du nu har arbejdet og betalt skat i 3 år og dermed gjort, hvad vi 
bad dig om. Men din mand må stadig ikke komme til Danmark, for nu er der gået 4 år, siden I blev 
gift, og du har besøgt ham i hans hjemland, når du havde ferie fra dit arbejde. Så nu opfylder I ikke 
tilknytningskravet, selvom I gjorde det, da I søgte for 3 år siden. 
 
Hvis regeringen ønsker det, er der formentlig en vis mulighed for at justere anvendelsen af 
tilknytningskravet inden for rammerne af den gældende og foreslåede lovgivning ved at udarbejde 
et nyt praksisnotat til erstatning for det fra 2005. 
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6. Supplerende bemærkninger om "stopprøve" i dansk 
 
Efter, at vi sendte vores første høringssvar, har en sproglærer ved navn Tanja Rørdam Nielsen 
skrevet et debatindlæg, hvor hun giver udtryk for bekymring over, at en del udlændinge efter 
hendes professionelle erfaringer skal bruge over et år på at nå det foreslåede niveau, og at de 6/9 
måneder derfor ikke er nok: 
 
http://www.information.dk/292755 
 
I indlægget skriver Tanja Rørdam Nielsen blandt andet: 

”Jeg arbejder med familiesammenførte i Hillerød, og kan konstatere, at en stor gruppe er over et år 
om at nå dette niveau, selv om de får danskundervisning 15 timer om ugen. 

Det drejer sig om personer der kommer med et sprog der ligger langt fra dansk, eksempelvis 
thailændere, samt folk der har rundet 50 år når de kommer hertil. Selv om de har en god 
uddannelse, forringes indlæringsevnen med alderen. 

Derudover satser en del på, at have job, samtidig med at de går på sprogskole. De får typisk mindre 
undervisning og bruger længere tid på at lære dansk, men i sidste ende klarer de sig godt.” 

Disse betragtninger er interessante set i lyset af, at antallet af tilladelser til ægtefællesammenføring 
fra netop Vietnam, Thailand og Kina jævnfør figur 8 i vores høringssvar er faldet særlig meget fra 
2010 til 2011. På baggrund af Tanja Rørdam Nielsens observationer forekommer det rimeligt at 
antage, at dette hænger sammen med, at personer fra disse lande har et sprog, som ligger langt fra 
dansk, og derfor har vanskeligt ved at leve op til det nuværende krav om at bestå en 
indvandringsprøve. 

Og da flygtninge og indvandrere fra Thailand og i øvrigt også Vietnam som vist i figur 9 i vores 
første høringssvar har en ganske høj erhvervsfrekvens i Danmark, er der dermed intet som helst, der 
taler for, at en meget hurtig indlæring af dansk skulle være af afgørende betydning for udlændinges 
mere langsigtede succes på det danske arbejdsmarked. 

Dette taler bestemt for, at det er en rigtig beslutning, at regeringen nu afskaffer indvandringsprøven, 
og at man burde gøre det samme i de 2-3 andre europæiske lande, som har indført lignende prøver. 
Så her bliver Danmark altså med lovforslaget et foregangsland på den positive måde. Men omvendt 
er det naturligvis et stort problem, hvis Tanja Rørdam Nielsen får ret i sin pessimistiske spådom 
om, at mange ikke vil være i stand til at leve op til det nye krav om at bestå en ”stopprøve” efter 6/9 
måneder. 
 
Vi vil derfor opfordre til, at regeringen allerede nu lægger planer for en evaluering af ”stopprøven” 
efter et vist tidsrum med henblik på at tage stilling til, om den skal fortsætte, justeres eller helt 
afskaffes. 
 
Desuden kan man overveje, om ikke fristen for at bestå prøven burde kunne forlænges, hvis den 
sammenførte ægtefælle er i arbejde eller under uddannelse. Det forekommer således ikke 
umiddelbart meningsfyldt, at sammenførte ægtefæller ligefrem skal udsætte deres entre på det 
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danske arbejdsmarked eller i uddannelsessystemet for at kaste alt deres energi ind i at lære dansk 
lidt hurtigere, end de ellers ville lære det. 
 
Konsekvensen af prøven kan jo være, at en udlænding, som har ladet sig forsørge af sin herboende 
ægtefælle, og som derfor har kunnet kaste al sin energi ind i at forberede sig til prøven, vil bestå 
denne og dermed få lov til at bevare sin opholdstilladelse. Hvorimod en udlænding, som er kommet 
i arbejde og derfor ikke har kunnet bruge al sin tid og energi på at lære dansk, måske vil dumpe til 
prøven og dermed miste sin opholdstilladelse. Denne udlænding vil så blive nødt til at udrejse af 
Danmark, og vil først kunne vende tilbage, når Udlændingestyrelsen har behandlet og godkendt en 
helt ny ansøgning om ægtefællesammenføring f.eks. 3-4 måneder senere.  
 
Umiddelbart forekommer dette jo ikke specielt hensigtsmæssigt, hverken for de berørte borgere 
eller for arbejdsgiverne. Og det er ikke svært at forestille sig de avisoverskrifter, som det vil kunne 
give anledning til, når/hvis de første konkrete sager begynder at dukke op. 

7. Begrænsning af tidsmæssig udstrækning af økonomiske krav 
 
Kravene om økonomisk sikkerhedsstillelse samt ingen modtagelse af sociale ydelser for hverken 
den herboende eller den ansøgende ægtefælle efter familiesammenføringen, før den ansøgendes 
opholdstilladelse er gjort tidsubegrænset, blev indført i 2002 med lov nr. 365. Dengang kunne en 
opholdstilladelse gøres tidsubegrænset efter 7 år, hvis nogle forholdsvis simple betingelser var 
opfyldt, og dermed var der en tidsmæssig begrænsning på, hvor lang tid parret skulle underkaste sig 
disse særlige krav, der begrænser deres mulighed for at benytte det sociale system, som de via deres 
skatter er med til at finansiere. 
 
I 2007 og 2010 er reglerne for tidsubegrænset opholdstilladelse imidlertid blevet ændret på en sådan 
måde, at der ikke længere er nogen form for forudsigelighed i, hvornår eller i det hele taget om man 
vil kunne opnå en sådan. Man kan f.eks. ikke forudse, om man 3 år efter sin flytning til Danmark vil 
blive ramt af sygdom eller en ulykke og måske dermed være ude af stand til at leve op til det 
beskæftigelseskrav, der er det centrale indhold i stramningerne fra 2007 og 2010. Ægteskab Uden 
Grænser finder det urimeligt, at sammenførte par på den måde underkastes økonomisk 
forskelsbehandling, hvis tidsmæssige udstrækning er umulig at forudsige, og som i princippet kan 
være for resten af livet, hvis parret fortsat ønsker at bo i Danmark.  
 
De i regeringsgrundlaget skitserede forslag til ændringer i reglerne for tidsubegrænset 
opholdstilladelse vil desværre ikke løse dette problem, idet der alene lægges op til nogle meget små 
justeringer i reglerne, hvorimod hovedindholdet i stramningerne fra 2007 og 2010 i form af et krav 
om et vist antal års fuldtidsbeskæftigelse videreføres. Der lægges ganske vist op til, at uddannelse 
vil kunne erstatte beskæftigelse, men der vil ud fra det i regeringsgrundlaget fremlagte stadig være 
et meget stort antal udlændinge, der ikke kan få tidsubegrænset opholdstilladelse efter 5 års ophold i 
Danmark og et lidt mindre antal, som heller ikke kan få det efter f.eks. 10 eller 15 års ophold i 
Danmark. 
 
Ægteskab Uden Grænser ville foretrække, at man løste dette problem ved at gå tilbage til de regler 
for tidsubegrænset opholdstilladelse, som Danmark havde før 2007, og som man har i alle andre 
vestlige lande, dvs. uden et sådant krav om beskæftigelse. Hvis regeringen ikke ønsker at gøre det, 
og dermed ønsker langt strammere regler på området end dem, der var gældende, da Anders Fogh 
Rasmussen var statsminister, mener vi, at der bør sættes en tidsmæssig begrænsning på de særlige 
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økonomiske krav, som sammenførte par skal leve under. F.eks. kan man vælge at sige, at kravet om 
økonomisk sikkerhedsstillelse og kravet om, at hverken den herboende eller den sammenførte 
ægtefælle modtager sociale ydelser, begrænses tidsmæssigt til 5 år, uanset om den sammenførte 
ægtefælle på det tidspunkt har opnået tidsubegrænset opholdstilladelse eller ej. 
 
I den forbindelse skal det nævnes, at jo længere tid en person har boet i Danmark, jo oftere vil det 
alt andet lige være uproportionalt og i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention at 
inddrage en opholdstilladelse alene pga. egen eller ægtefællens modtagelse af sociale ydelser. 
Konsekvensen af reglerne og den manglende begrænsning på deres tidsmæssige udstrækning er 
derfor formentlig især, at de skaber usikkerhed blandt de berørte personer, og at disse måske i nogle 
tilfælde undlader at bede om økonomisk hjælp, som de både har behov for og ret til. En del andre 
vestlige lande har krav i deres lovgivning om selvforsørgelse efter familiesammenføringen, men 
ikke i en tidsmæssigt ubegrænset periode, der i princippet kan vare resten af livet. 
 
Da disse regler kan siges at have en vis sammenhæng med reglerne for tidsubegrænset 
opholdstilladelse, foreslår vi, at der tages stilling til dem i forbindelse med det lovforslag om 
tidsubegrænset opholdstilladelse og andre emner på udlændingeområdet, som forventes fremsat i 
marts 2012. 

8. Supplerende bemærkninger om Danmarks internationale forpligtelser 
 
I vores første høringssvar har vi allerede skrevet en del om forholdet mellem Danmarks 
internationale forpligtelser og reglerne for ægtefællesammenføring samt administrationen af dem. 
Siden da har vi fået bevilget aktindsigt i alle de procedurer og praksisnotater mm., som 
Udlændingestyrelsen bruger til at foretage vurderingen af sagerne i forhold til Danmarks 
internationale forpligtelser, og vi har deltaget i et dialogmøde om emnet med Udlændingestyrelsen 
22. februar 2012. 
 
På dialogmødet drøftede vi den tekst fra Integrationsministeriets notat af 26. januar 2007, som vi 
gengav i vores første høringssvar, og som lyder som følger: 
  
”Som det fremgår, skal der som led i proportionalitetsafvejningen efter EMRK artikel 8 bl.a. tages 
stilling til, om der er uoverstigelige hindringer for, at familielivet kan udøves i et andet land. Da 
dette efter fast praksis fra EMD bl.a. indebærer en vurdering af, om den herboende person må kun-
ne antages at kunne begå sig i det andet land, vil det have betydning, om der er tale om et land, der 
kulturelt, socialt, sprogligt mv. adskiller sig væsentligt fra Danmark. Såfremt det er tilfældet, vil det 
være afgørende, om den herboende person har sproglige, kulturelle og familiemæssige bånd til det 
andet land, herunder om den herboende person tidligere har boet eller været på længerevarende 
besøgsophold i landet.” 
 
Udlændingestyrelsen oplyste, at de naturligvis følger dette såvel som alle andre udarbejdede 
praksisnotater, men at det efter deres vurdering kun er meget sjældent, at sådanne overvejelser er 
udslagsgivende i en sag om ægtefællesammenføring. Årsagen hertil er bla., at den ansøgende 
ægtefælle ofte vil have lige så svage sproglige, kulturelle og familiemæssige bånd til Danmark, som 
den herboende har til det andet land, idet den ansøgende ægtefælle ofte aldrig har boet i Danmark. 
 
I sager, hvor den ansøgende ægtefælle allerede har boet en årrække i Danmark, og hvor referencen 
omvendt aldrig har boet i det andet land, kan proportionalitetsvurderingen dog somme tider føre til, 
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at der gives opholdstilladelse, selvom alle krav ikke er opfyldt. Det er der bla. et eksempel på i et 
koordinationsmødereferat fra 2006, som vi har fået aktindsigt i. I den sag var der tale om en 
thailandsk kvinde, som var kommet til Danmark som teenager og havde boet her i en årrække, før 
hun blev gift, men hvis oprindelige opholdstilladelse ikke kunne forlænges af en eller anden grund.  
 
De internationale konventioner synes således i et eller andet omfang at have indgået i 
sagsbehandlingen i Udlændingestyrelsen og Integrationsministeriet også ud over de 
”standardsituationer”, som var nævnt i forarbejderne til lov nr. 365, og som har fundet vej til både 
informationsteksterne på Nyidanmark og ansøgningsskemaet, nemlig: 
 

• Særbørn (børn fra tidligere forhold) 
• Flygtningestatus 
• Alvorlig sygdom/handicap 

 
Problemet er imidlertid, at det har haft karakter af en delvist ”hemmelig” praksis, som man også 
tidligere har set det på flere andre områder herunder f.eks. familiesammenføring til danske 
statsborgere efter EU-rettens regler. Det er derfor stadig vores holdning, at der i sagsbehandlingen 
bør tages mere hensyn til andre situationer end de tre nævnte, og at der bør informeres mere bredt 
om, hvad Danmarks internationale forpligtelser indebærer af muligheder for borgerne i forbindelse 
med ansøgninger om ægtefællesammenføring.  
 
Samtidig vil vi dog også sige, at disse hensyn måske kan varetages mindst lige så godt ved generelle 
lovændringer som ved information og individuel sagsbehandling. Overholdelse af internationale 
konventioner kræver nemlig ikke nødvendigvis, at Danmark afholder sig fra at stille enhver form 
for krav i de sager, hvor det ikke vil være rimeligt at forvente, at parret bosætter sig i ansøgerens 
hjemland eller et andet sted i udlandet, eller hvor det måske slet ikke vil være muligt for parret at 
gøre dette.  
 
Hvis man nøjes med at stille folk over for krav, som de har en realistisk mulighed for at leve op til 
inden for en rimelig tidshorisont, krænker det således efter vores vurdering ikke nødvendigvis 
menneskerettighederne, at disse krav stilles, og at der evt. gives afslag efter dem, idet folk jo så kan 
sikre deres ret til familieliv ved at søge igen lidt senere, når de lever op til kravene. Og i den 
situation er der måske ikke behov for at foretage en meget dybdegående og kompliceret 
undersøgelse af, hvorvidt det pågældende par nu også har mulighed for at bosætte sig i ansøgerens 
hjemland, og om det er rimeligt at forvente, at de skal gøre det set i forhold til de interesser, som det 
danske samfund måtte have i at henvise dem hertil.  
 
Det er i det lys, at man skal se det forslag, vi stillede i vores første høringssvar om, at 
karantæneperioden efter modtagelse af sociale ydelser bør rulles tilbage fra 36 til 12 måneder. Efter 
vores opfattelse gør det således en stor forskel i menneskeretlig henseende, om folk har mulighed 
for at få behandlet og godkendt i ny ansøgning om ægtefællesammenføring 4 eller 28 måneder efter, 
at de har fået afslag, fordi de for 8 måneder siden modtog kontanthjælp i 2 måneder. 
 
Hvis der er mulighed for at indgive og få godkendt en ny ansøgning ved at vente i 4 måneder, så 
ville vi aldrig anbefale vores medlemmer at få prøvet en sådan sag ved domstolene. Ikke bare pga. 
det tidsmæssige aspekt, hvor det vil være langt hurtigere at søge igen, men også fordi vi tror, at 
domstolene ville hælde en sådan sag ned af brættet uden de større overvejelser. Men hvis kravet til 
parret er, at de skal leve adskilt i yderligere 28 måneder, selvom den herboende nu har en god og 
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stabil indtægt fra en fast stilling, så vil vi da bestemt opfordre vores medlemmer til at få prøvet 
deres sager ved domstolene, idet sagen så efter vores opfattelse stiller sig anderledes. 
 
Man kan således efter vores opfattelse ikke sige, at det altid er i orden at stille krav, som kan tvinge 
ægtefæller til at leve adskilt, såfremt ægtefællerne blot har mulighed for ved en aktiv indsats at 
opfylde kravet og dermed komme til at bo sammen på et senere tidspunkt. I en 
proportionalitetsvurdering skal ikke kun indgå, om det er muligt at opfylde kravene. Det skal også 
indgå, hvor lang tid ægtefællerne i givet fald skal leve adskilt, og ikke mindst hvilken væsentlig 
interesse samfundet har i at stille det pågældende krav. 
 
På et dialogmøde med Udlændingestyrelsen i november 2011 fik vi oplyst, at efter lovændringerne, 
som trådte i kraft 1. juli 2011, er det nu mere end halvdelen af alle ansøgninger om 
ægtefællesammenføring, der bliver behandlet i den såkaldte dispensationsprocedure. Altså hvor 
Udlændingestyrelsen skal ind og undersøge, om Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige, at 
et eller flere krav skal fraviges. Og det siger vel i sig selv en del om, hvor ekstrem den nuværende 
lovgivning på området er blevet.  
 
Det siger også sig selv, at det giver en meget omstændelig og ”tung” sagsbehandling, og derfor må 
det give anledning til at overveje, hvordan man kan komme tilbage til en situation, hvor en større 
del af ansøgningerne alene afgøres ud fra dansk lovgivning og en mindre del ud fra 
konventionsmæssige forpligtelser. Bortfald og lempelser af krav vil i sig selv mindske andelen af 
ansøgninger, som skal behandles i dispensationsproceduren, så dette lovforslag giver da i det 
mindste et skridt i den rigtige retning.   
 
Men man kunne godt overveje, om ikke andelen kunne nedbringes yderligere, uden at dette 
nødvendigvis ville krænke menneskerettighederne. Mange sager behandles og afgøres nemlig i 
dispensationsproceduren, uden at dette nødvendigvis har nogen betydning for de rettigheder, som 
konventionerne skal sikre. 
 
Hvis den herboende reference har særbørn, skal dette f.eks. angives i ansøgningsskemaet, og med 
mindre parret selv angiver, at de ikke ønsker, at Udlændingestyrelsen skal tage hensyn til det i deres 
sagsbehandling, bliver sagen så behandlet i dispensationsproceduren. Hvilket så igen fører til, at 
kravene om betaling af ansøgningsgebyr og om økonomisk sikkerhedsstillelse bliver fraveget, også 
selvom parret uden problemer kunne opfylde dem. Og i den situation er konsekvensen af, at 
ansøgningen vurderes i forhold til Danmarks internationale forpligtelser, jo ikke, at 
konventionssikrede rettigheder beskyttet. Konsekvensen er i stedet, at par, hvor den herboende har 
særbørn, opnår nogle økonomiske fordele i forhold til de par, hvor den herboende ikke har særbørn. 
 
I Ægteskab Uden Grænser glæder vi os naturligvis over, at nogle af vores medlemmer på den måde 
kan slippe for krav, som vi mener er urimelige, og som ingen derfor burde stilles over for. Men hvis 
vi skal vurdere det ud fra det synspunkt, om de ressourcer, der anvendes i sagsbehandlingen, faktisk 
medvirker til at sikre, at konventionssikrede rettigheder beskyttes, så må vi sige, at ressourcerne 
efter vores opfattelse nok kunne anvendes bedre.  
 
Desuden kan man fundere over, om det store antal dispensationer, der gives i sager, hvor den 
herboende har særbørn, egentlig bidrager særlig meget til at sikre det, som officielt er målet med 
dem, nemlig børns tarv. Hele tankegangen bag særbørnsdispensationerne er, at hvis der gives afslag 
på en ansøgning om ægtefællesammenføring i Danmark, så vil parret i stedet vælge at bosætte sig et 
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sted i udlandet f.eks. i ansøgerens hjemland. Og dermed vil særbarnet så miste muligheden for at 
fortsætte med at have kontakt med begge sine forældre i Danmark.  
 
Men i rigtig mange tilfælde er bosætning andre steder end i Danmark ikke noget, som parret selv 
opfatter som en realistisk eller attraktiv mulighed. Og derfor bliver resultatet i stedet i en del 
tilfælde, at parret vælger at leve i et langdistanceforhold, indtil de selv mener, at de opfylder de 
stillede krav, hvorefter de så søger igen. Og i denne mere realistiske og hyppigt forekommende 
situation har et afslag jo ingen betydning for særbarnets mulighed for at bevare sin kontakt med 
begge forældre i Danmark, hvilket ellers er det, der ligger til grund for vurderingen af, om der skal 
gives dispensation eller ej. 
 
I stedet er konsekvensen af en dispensation, at de voksne i familien sikres en ret til familieliv, som 
de ikke ville have haft, hvis ikke den af den, der i forvejen boede i Danmark, havde haft børn fra et 
tidligere forhold. Og naturligvis er vi da glade for, at nogle af vores medlemmer på den måde har 
fået sikret deres ret til familieliv. Men dette hensyn burde jo være sikret ved den generelle 
lovgivning og ikke ved en sagsbehandling, som giver positiv særbehandling af dem, der har 
særbørn.  
 
Hvis man f.eks. tager en situation, hvor en af ægtefællerne er 22½ år, eller hvor den herboende 
modtog sociale ydelser for 18 måneder siden, så vil konsekvenserne af et afslag for det meste være, 
at parret vælger at leve hver for sig i 1½ år og herefter søger igen. Og i den situation går man så ind 
og siger, at hensynet til barnets tarv betyder, at parret ikke må tvinges til at leve hver for sig i 1½ år, 
hvis den herboende har et barn fra et tidligere forhold, selvom dette jo ikke har nogen betydning for 
barnets samkvem med sine biologiske forældre, der i forvejen lever hver for sig. 
 
Men hvis parret derimod har et fællesbarn, så tages der ikke hensyn til det i sagsbehandlingen, 
selvom konsekvensen af afslaget i dette tilfælde netop bliver, at barnet kommer til at undvære den 
ene af sine forældre i 1½ år. Fællesbarnet har altså i dette eksempel langt mere glæde af, at der 
bliver givet dispensation end særbarnet, men den danske praksis siger, at der skal gøres det stik 
modsatte af det, der i realiteten ville sikre børnenes tarv bedst.   
 
Og derfor er vores konklusion også, at selvom der i dag bliver givet dispensation i et stort antal 
sager om ægtefællesammenføring af hensyn til børns tarv, så bliver hensynet til børns tarv alligevel 
ikke sikret særlig godt, fordi man groft sagt vælger at give dispensationerne i de sager, hvor det gør 
mindst nytte set med børnenes øjne.  
 
Når man er havnet i denne noget triste situation, så skyldes det for os at se, at fokus mere har ligget 
på at sikre, at man kunne sige, at man overholdt internationale konventioner end på de rettigheder, 
som konventionerne er udviklet for at beskytte. Og derfor har fokus i overdreven grad ligget på at 
følge nogle få domme afsagt af EMD uden hensyntagen til, at den retstilstand, som dette samlet set 
skaber, ikke nødvendigvis giver særlig meget mening i forhold til de situationer og den virkelighed, 
som tolkningen faktisk anvendes på. 
 
EMD´s 8-9 domme om ægtefællessammenføring har, alle sammen handlet om en situation, hvor en 
indvandrer ønsker ægtefællesammenføring, og i den situation giver det måske meget god mening at 
vurdere spørgsmålet på en måde, hvor immigrationskontrol sættes i centrum, som EMD har gjort 
det. Men udlændingelovens §9 anvendes langt overvejende på en helt anden situation, nemlig den, 
hvor det er en person, der er født eller i hvert fald opvokset i Danmark, som ønsker at få sin 
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ægtefælle hertil. Og det har man ikke på nogen måde taget hensyn til i tolkningen af EMD´s 
domme, selvom det jo i princippet er helt åbent, hvordan EMD ville vurdere en situation, som 
domstolen, så vidt vi ved, aldrig har fået forelagt.  
 
Som et typisk eksempel kan nævnes sagen Priya mod Danmark, hvor der blev afsagt dom i 2006. 
Her var der tale om en person, der som voksen flyttede fra Indien til Danmark i forbindelse med en 
ægtefællesammenføring, men som senere blev skilt og efterfølgende giftede sig med en anden 
inder. Og i den situation, hvor begge ægtefællerne er statsborgere i det samme land, og har haft hele 
deres opvækst i dette land, kan man måske godt sige, at dette land er det nærmeste til at sikre dem 
retten til familieliv. Og EMD´s kendelse gik da også parret imod i lighed med kendelserne i de 7-8 
tilsvarende sager, der har været behandlet, og hvor omstændighederne generelt har været meget lig 
dem i Priya mod Danmark.  
 
Men hvis ægtefællerne har haft hele deres opvækst i hver sit land, og hvis ingen af dem har særlige 
kulturelle, familiemæssige eller sproglige bånd til det andet land, eller statsborgerskab i dette land, 
så kan man jo ikke sige, at det ene af de to lande står nærmere til at sikre dem retten til familieliv 
end det andet. Og i den situation er det efter vores opfattelse meget problematisk at anlægge en 
betragtning om, at de enkelte stater bør have en vidtgående ret til at opstille omfattende og 
fuldstændigt vilkårlige betingelser for, at familielivet må leves på netop deres område, som 
Danmark har gjort det siden 2002. Dette kan således meget let føre til en situation, hvor parret pga. 
forskellige regler ikke har mulighed for at leve familielivet i nogen af de to lande. Og hvordan skal 
man så afgøre, hvilket af de to lande, der skal ”give sig” og give parret opholdstilladelse?  
 
For os at se er den eneste realistiske løsning på det problem, at staterne som det absolutte 
udgangspunkt må overlade det til binationale familier selv at vælge, hvilket af deres to hjemlande 
de vil bosætte sig i. Og dermed må staterne så også give afkald på noget af deres ret til at regulere 
indvandring af lige netop de udlændinge, som er gift med statens egne borgere, og som jo under alle 
omstændigheder kun udgør en meget lille del af alle udlændinge.  
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen, 
 
på vegne af Ægteskab Uden Grænser 
Lars Kyhnau Hansen 
Vigerslevvej 142, 3 tv 
2500 Valby 
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