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Indledning

Ved email af 03. februar 2011 (j.nr. 10/27352) har Integrationsministeriet anmodet om Ægteskab 
Uden Grænsers bemærkninger til ovennævnte lovforslag. Vi har opdelt vores høringssvar i 4 afsnit:

• 1. Bemærkninger til det samlede lovforslag.
• 2. Bemærkninger til hver af de foreslåede ændringer.
• 3. Bemærkninger til den eksisterende lovgivning.
• 4. Afsluttende politiske bemærkninger.

1. Bemærkninger til det samlede lovforslag

I det følgende gennemgås Ægteskab Uden Grænsers bemærkninger til det samlede lovforslag.

1.1 Lovforslagets overordnede konsekvenser
Danmark har i forvejen den vestlige verdens absolut mest restriktive regler for familiesammenfø-
ring til landets egne borgere. På den baggrund finder Ægteskab Uden Grænser det helt uforståeligt, 
at regeringen ønsker at stramme disse regler yderligere. 

Med dette lovforslag sker der ganske vist en vis lempelse af adgangen til familiesammenføring for 
par, hvor en eller begge er under 24 år. Men summen af de stramninger, som der foretages andre 
steder, betyder efter vores vurdering, at dette lovforslag, såfremt det vedtages, vil betyde noget nær 
et totalt stop for udstedelse af opholdstilladelser efter udlændingelovens §9, bortset fra de tilfælde 
hvor et ægtepar kan opnå dispensation.

Lovforslaget kan efter vores opfattelse sammenlignes med de ændringer i reglerne omkring tidsube-
grænset opholdstilladelse, som blev indført i marts 2010, og som har medført, at der siden hen kun 
er givet 5 tilladelser men næsten 400 afslag efter de nye regler.

En helt så dramatisk effekt forventer Ægteskab Uden Grænser ikke, at dette lovforslag vil få, men 
det er tæt på. For ganske vist vil der være ressourcestærke par og familier, som kan leve op til alle 
de mange krav, der stilles for at få lov til at bo sammen i Danmark. Men hele processen bliver så 
dyr, bøvlet og tidskrævende, at disse formentlig i de fleste tilfælde vil vælge andre løsninger.

Nogle vil vælge at flytte til et andet EU-land i en periode og herefter tage deres familie med sig til 
Danmark efter EU´s regler om fri bevægelighed. Disse mennesker slipper så for alle de regler, krav 
og begrænsninger, som er indbygget i den danske udlændingelov, og bliver ligestillet med de borge-
re fra de andre EU-lande, som flytter hertil. Men den økonomiske, praktiske og psykiske belastning 
ved at skulle flytte over landegrænser, alene for at flytte over landegrænser, er ganske stor.

Mange vil desuden vælge at blive, hvor de nu engang er havnet, hvad enten det så er i et andet EU-
land eller i et land uden for EU. Og derved går Danmark i fremtiden glip ikke bare af de udenland-
ske ægtefællers arbejdskraft men også af de borgeres arbejdskraft, som man med denne lov vil pres-
se til at udvandre fra Danmark.
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Ægteskab Uden Grænser finder det helt uforståeligt, at man i en tid, hvor et flertal i det danske fol-
keting taler om fremtidig mangel på arbejdskraft som følge af de demografiske udvikling, vil presse 
et større antal borgere til at udvandre ved at gøre det så besværligt, dyrt og bøvlet for dem at bo i 
Danmark med deres familie, at de reelt ikke har andet valg.

1.2 Kompleksitetsniveauet i Udlændingelovens §9 er alt for højt
Udlændingelovens §9 har allerede et omfang og et kompleksitetsniveau, der gør det næsten umuligt 
for borgerne at gennemskue deres rettigheder og muligheder. Og som desuden medfører stor risiko 
for, at borgerne bliver vildledt ved henvendelse til offentlige myndigheder, fordi de ansatte, der skal 
oplyse om reglerne, heller ikke kan overskue dem.

Som et konkret eksempel på konsekvenserne af dette har vi flere medlemmer, der ved telefonisk 
henvendelse til Udlændingeservice fejlagtigt har fået at vide, at der ikke kan dispenseres for
indvandringsprøven, selvom den herboende har særbørn. I Ægteskab Uden Grænser er vi overbevist 
om, at dette ikke skyldes et bevidst ønske om at vildlede. Men at reglerne er så komplicerede, at 
selv de ansatte i Udlændingeservice heller ikke kan overskue dem.

Med dette lovforslag øges kompleksitetsgraden yderligere og det endda i betragteligt omfang, hvil-
ket vil forværre den situation, der allerede eksisterer. De utroligt komplicerede og detaljerede regler 
vil også give anledning til en meget omfangsrig sagsbehandling af noget, som ellers burde være en 
relativt simpel administrativ opgave, nemlig at udstede en opholdstilladelse.

Siden 1. januar 2011 har sagsbehandlingen været finansieret via ansøgningsgebyrer. Og det fremgår 
da også af lovforslaget, at det eksisterende gebyr på 5.950 kroner skal sættes yderligere op for at
finansiere alt det arbejde, som de ansatte i Udlændingeservice fremover skal udføre for at finde ud 
af, om de nu endnu mere komplicerede betingelser for ægtefællesammenføring er opfyldt.

Ægteskab Uden Grænser mener, at der er behov for at gå i den stik modsatte retning af, hvad dette 
lovforslag lægger op til, og gennemføre en omfattende forenkling af Udlændingelovens §9.

1.3 Hvem rammes af ændringerne? 
Ifølge publikationen ”tal og fakta på udlændingeområdet 2009” var der i 2009 11.017 familiesam-
menføringer i Danmark, der fordelte sig som angivet nedenstående:

Lovgrundlag Opholdstilladelser % af samlet tal % af ophold efter §9
Udlændingelovens §9 4.011 36,4 100

heraf til dansk/nordisk statsborger ca 3.182 1 ca 28,9 ca. 79,3
heraf til flygtning 437 4,0 10,9

Heraf til fastboende indvandrer ca. 392 ca 3,6 ca. 9,8
Udlændingelovens §9c 2.715 24,6

heraf til arbejdstager 1.979 18,0
heraf til studerende 736 6,7
EU/EØS-regler 4.291 38,9

heraf til dansk statsborger 467 4,2
Heraf til borger fra andet EU-land 3.824 34,7

I alt 11.017 100,0

1 Tallet er fremkommet ved, at Ægteskab Uden Grænser har antaget, at sammenførte børn fordeler sig mellem herboen-
de danske/nordiske statsborgere og indvandrere i samme forhold som sammenførte ægtefæller.  
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De foreslåede lovændringer omhandler alene familiesammenføringer efter udlændingelovens §9, 
som i 2009 udgjorde 36,4% af det samlede antal familiesammenføringer i Danmark. Stramningerne 
vedrører alene adgangen til ægtefællesammenføring, men berører indirekte også de opholdstilladel-
ser, der udstedes til børn. Det skyldes, at manglende opholdstilladelse til barnets biologiske forælder 
også vil forhindre barnet i at få en opholdstilladelse i de tilfælde, hvor ingen af barnets forældre har 
dansk statsborgerskab.

Cirka 79% af de udlændinge, som vil blive omfattet af de foreslåede ændringer af udlændinge-
lovens §9, er i familie med danske eller nordiske statsborgere, cirka 11% er i familie med flygtnin-
ge, og cirka 10% er i familie med fastboende indvandrere dvs. personer uden hverken dansk stats-
borgerskab eller flygtningestatus. 

Ægteskab Uden Grænser har søgt aktindsigt hos Integrationsministeriet for at finde ud af, i hvor 
mange af de 4.011 sager, hvor der blev givet opholdstilladelse efter udlændingelovens §9 i 2009, at 
der blev dispenseret for et eller flere af lovens krav. 

Vores begæring om aktindsigt blev sendt videre til Udlændingeservice, som afslog den med den be-
grundelse, at det var for stort et arbejde at finde frem til disse tal. Vi kan derfor desværre ikke oply-
se, hvor stor en del af de 4.011 opholdstilladelser, der reelt vil blive berørt af de foreslåede stram-
ninger.

Det er dog efter vores opfattelse sandsynligt, at der er givet dispensation i hovedparten af de sager, 
hvor den herboende er flygtning. Og ligeledes er det vores opfattelse fra kontakten med vores med-
lemmer, at der gives dispensation i et relativt stort antal sager pga. særbørn. Samlet set berører de 
foreslåede stramninger derfor formentlig højest cirka 3.000 af de årlige 11.000 familiesammenførin-
ger, og i knap 90% af tilfældene vil der være tale om en herboende dansk statsborger, som bliver 
ramt af de foreslåede stramninger.

Ægteskab Uden Grænser opfordrer til, at folketingsmedlemmerne beder ministeren om at give 
udvalget de oplysninger om dispensationer, som Udlændingeservice ikke mente at kunne finde tid 
til at give os. En vurdering af konsekvenserne af dette lovforslag kræver efter vores opfattelse, at 
man både ved, i hvor mange sager der gives dispensation, hvad årsagerne er, og hvilke krav der dis-
penseres fra.

1.4 Hensynet til børns tarv tilsidesættes
Udgangspunktet for udlændingelovens §9 er, at alle har mulighed for at leve deres familieliv i et an-
det land, med mindre meget konkrete forhold taler imod det. Typisk at den herboende har særbørn 
fra et tidligere forhold, som har normalsamkvem med begge deres forældre i Danmark.

For alle andre borgere siger man derimod, at de bare kan flytte et andet sted hen og leve deres fami-
lieliv der. I praksis kan det imidlertid ofte ikke lade sig gøre, fordi det er i Danmark, at den ene af 
forældrene har det job, som gør det muligt at forsørge familien og give børnene en god opvækst. 
Resultatet bliver derfor, at børns tarv tilsidesættes ved, at de kommer til at vokse op i en familie, der 
de facto er blevet splittet af den danske stat. 

Når forældre vælger at bo i det ene land frem for det andet, er det i det hele taget normalt et begrun-
det og gennemtænkt valg. Forældrene vælger efter, hvilken uddannelse og karrieremuligheder de 
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har. De vælger det sted, hvor barnet har de bedste muligheder for at trives. Det sted hvor de kan 
sætte mad på bordet hver dag. De vælger det sted, hvor barnet har de bedste muligheder for uddan-
nelse. Det sted hvor der ikke er krig eller borgerkrig.

Det er ikke sikkert, at det er Danmark, men så vælger forældrene at bo et sted i udlandet. Hvis en 
stat gerne vil blande sig i, hvor børn af dens egne borgere skal vokse op, tilsidesættes barnets tarv 
derfor helt generelt, også selvom resultatet ”kun” bliver, at familien må vælge at leve i et andet land 
end det, de selv ville foretrække.

Pendlerbørn, hvor en forælder bor i udlandet og en forælder bor i Danmark, er ikke et normalt fami-
lieliv. At dette er virkelighed for mange familier kan læses i SFI’s rapport fra 2009, ”Ændrede
familiesammenføringsregler, Hvad har de nye regler betydet for pardannelsesmønstret blandt etni-
ske minoriteter?” Rapporten downloades fra:

http://www.sfi.dk/Default.aspx?
ID=3278&NewsSearch=1&NewsQuery=&NewsAuthor=Garbi+Schmidt&NewsMetaSubCategory=
0&NewsDateYear=2009+

Hvis dette lovforslag vedtages, forudser Ægteskab Uden Grænser, at antallet af danske børn, der le-
ver som pendlerbørn, vil stige markant.

For at undgå at familiesammenføringsreglerne krænker børns rettigheder, bør samtlige krav til æg-
tefællesammenføring efter vores mening frafaldes, hvis familien har fællesbørn, ligesom det allere-
de sker i de tilfælde, hvor den herboende har særbørn dvs. børn fra et tidligere forhold. 
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1.5 Reglerne medfører diskrimination imod danske statsborgere
Hvis dette forslag vedtages, vil den eksisterende diskrimination imod danske statsborgere i deres 
eget land blive forøget betydeligt, idet forslaget medfører en yderligere skærpelse af betingelserne 
for opholdstilladelse efter udlændingelovens §9, hvorimod der ingen ændringer sker i forhold til op-
holdstilladelser efter EU/EØS-reglerne eller udlændingelovens §9c. Nedenstående er angivet en 
oversigt over de betingelser for familiesammenføring, som der stilles efter de tre regelsæt, såfremt 
dette lovforslag bliver vedtaget:

Herboende reference Dansk/nordisk statsborger, flygt-
ning eller fastboende med tidsube-
grænset opholdstilladelse

Indvandrer der arbejder 
eller læser på dansk 
universitet

Unionsborger

Lovgrundlag Udlændingelovens §9 Udlændingelovens §9c EU/EØS-regler
Aldersgrænse for børn 15 år 18 år 21 år
Pointkrav til ægtefælle 120 point, hvis herboende eller æg-

tefælle er under 24 år, ellers 60 po-
int. Der gives point for uddannelse, 
erhvervserfaring, sprogkundskaber 
m.m.

Intet krav Intet krav

Tilknytning Klart størst samlet tilknytning til 
Danmark. Dog kun hvis herboende 
ikke opfylder ”28 års regel” 

Intet krav Intet krav

Boligkrav Højest 2 personer pr. beboelses-
rum, ingen fremleje, mindst 3 års 
rådighed

Intet krav Intet krav

Selvforsørgelse efter fami-
liesammenføringen

Parret må ikke modtage sociale 
ydelser, før opholdstilladelsen er 
gjort tidsubegrænset

Parret må ikke modtage 
sociale ydelser, før op-
holdstilladelsen er gjort 
tidsubegrænset

Parret må ikke udgøre 
en urimelig byrde for 
det sociale system. Ar-
bejdstagere og deres 
familie er dog undtaget

Garantistillelse Der skal i mindst 4 år stilles garan-
ti på 100.000 kroner (2011 niveau) 
til dækning af kommunens evt. ud-
gifter til sociale ydelser

Intet krav Intet krav

Selvforsørgelse før familie-
sammenføringen

Den herboende må ikke i 3 år have 
modtaget sociale ydelser som f.eks. 
bistandshjælp, starthjælp eller re-
validering

Modtagelse af sociale 
ydelser kan påvirke den 
herboendes egen op-
holdstilladelse

Modtagelse af sociale 
ydelser kan i nogle si-
tuationer påvirke den 
herboendes egen ret til 
ophold

Proformaægteskab Generelle omstændigheder som al-
dersforskel og hurtig indgåelse af 
ægteskab er nok til, at der i juridisk 
forstand skabes formodning om 
proformaægteskab og gives afslag

Ægteskab Uden Græn-
ser er ikke bekendt med 
administrationen på 
området

Der skal være konkre-
te forhold, som tyder 
på proformaægteskab, 
før der gives afslag 

Fætter/kusine ægteskab Ved ægteskab med nærtbeslægtet 
f.eks. fætter/kusine går man auto-
matisk ud fra, at der er tale om 
tvangsægteskab og giver som ud-
gangspunkt afslag

Intet krav Intet krav

Indvandringsprøve Ægtefællen skal bestå prøve i 
dansk, som kræver mindst 4-5 må-
neders forberedelsestid, før op-
holdstilladelse kan gives

Intet krav Intet krav
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Ægteskab Uden Grænser finder det ret indlysende, at diskrimination imod et lands egne statsborgere 
på ingen måde kan forsvares moralsk i et demokratisk samfund, og da slet ikke når det drejer sig om 
noget så vigtigt som retten til at leve et almindeligt familieliv i sit eget land.

Udover de moralske problemer diskuteres det imidlertid også for øjeblikket i EU, om diskrimination 
imod landets egne statsborgere (”omvendt forskelsbehandling”) er en overtrædelse af det generelle 
forbud mod diskrimination på basis af nationalitet, som bl.a. er indbygget i EU´s charter om grund-
læggende rettigheder.

I den forbindelse kan vi henvise til generaladvokat Sharptons indstilling i Gerardo Ruiz Zambrano 
sagen, som kan downloades her:

http://www.lex.unict.it/eurolabor/en/documentation/altridoc/conclusion/c34-09.pdf

For at fjerne den åbenlyst urimelige retstilstand, at grundlæggende borgerrettigheder skal afhænge 
af, om en person tilfældigvis har krydset en landegrænse i EU eller ej, foreslår generaladvokat Shar-
pston, at artikel 18 TEUF skal fortolkes således, at den forbyder omvendt forskelsbehandling, der er 
forårsaget af samspillet mellem artikel 21 TEUF og national lovgivning, der indebærer en krænkel-
se af en grundlæggende rettighed, som er beskyttet ved EU-retten, hvor national ret ikke sikrer i det 
mindste en tilsvarende beskyttelse. 

Ægteskab uden Grænser appellerer om, at Folketingets medlemmer ændrer udlændingelovens §9 
gennemgribende, således at den urimelige og ulogiske forskelsbehandling mellem ”statiske”
og ”mobile” statsborgere / unionsborgere fjernes.

1.6 Tyrkiske arbejdstageres rettigheder tilsidesættes
Da indvandringsprøven blev indført 15. november 2010, vurderede Integrationsministeriet, at det 
ville være i strid med associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet at forlange, at familiemedlemmer 
til økonomisk aktive tyrkiske statsborgere skulle bestå denne prøve. Samtidig er familiemedlemmer 
til økonomisk aktive tyrkiske statsborgere også fritaget for at betale de ansøgningsgebyrer for op-
holdstilladelser og forlængelser af disse, som blev indført 1. januar 2011.

Af bemærkningerne til dette lovforslag fremgår imidlertid, at man nu mener, at familiemedlemmer 
til økonomisk aktive tyrkiske statsborgere fremover kun skal fritages for ansøgningsgebyrer og for 
deltagergebyret til indvandringsprøven men ikke for selve kravet om at bestå indvandringsprøven.

I bemærkningerne til lovforslaget anføres det, at den ændrede vurdering er resultatet af en ny analy-
se af retstilstanden, som man foretog efter EF-domstolens kendelse i Toprak-sagen. Kendelsen i 
Toprak-sagen indeholder imidlertid intet som helst, der kan tale for en sådan revurdering af retstil-
standen.

På den baggrund vil Ægteskab Uden Grænser indtrængende opfordre til, at folketingsmedlemmerne 
beder om at se det juridiske notat, der må ligge til grund for den ændrede vurdering i Integrations-
ministeriet.

Ægteskab Uden Grænser mener, at den nye vurdering forekommer meget tvivlsom. Fritagelsen af 
familiemedlemmer til tyrkiske arbejdstagere for ansøgningsgebyrer skete på baggrund af EU-dom-
stolens domme i sagerne T. Sahin og Kommissionen mod Nederlandene.
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Disse domme handler imidlertid om opholdstilladelser til de økonomisk aktive tyrkiske statsborgere 
selv og ikke til deres familiemedlemmer. Så når Integrationsministeriet vurderer, at disse domme 
skal tolkes således, at der heller ikke må opkræves ansøgningsgebyrer fra de økonomisk aktive tyr-
kiske statsborgeres familiemedlemmer, så kan det efter Ægteskab Uden Grænsers vurdering kun 
hænge sammen med, at man anerkender, at manglende mulighed for familiesammenføring udgør en 
begrænsning af de tyrkiske statsborgeres adgang til arbejdsmarkedet. 

Dette finder da også støtte i de mange sager omkring vandrende unionsborgeres adgang til familie-
sammenføring, der har været ført ved EF-domstolen. Her er den grundlæggende argumentation fra 
domstolens side, at hvis en unionsborger ikke kan have sin nærmeste familie hos sig både under op-
holdet i et andet medlemsland og efter evt. flytning tilbage til sit eget land, så vil det reducere lysten 
til at udnytte den fri bevægelighed betydeligt og dermed begrænse den fri bevægelighed.

Hvis der ikke lovligt kan opkræves ansøgningsgebyrer fra familiemedlemmer til økonomisk aktive 
tyrkiske statsborgere, så mener Ægteskab Uden Grænser heller ikke, at der lovligt kan stilles andre 
krav, som kan forhindre en familiesammenføring, såfremt disse krav ligger væsentligt ud over dem, 
der stilles til vandrende unionsborgere og såfremt disse krav ikke allerede fandtes i 1980, hvor 
stand-still aftalen trådte i kraft.

Det betyder efter vores vurdering, at der over for familiemedlemmer til herboende økonomisk akti-
ve tyrkiske statsborgere hverken kan stilles krav om beståelse af indvandringsprøve eller om opnå-
else af et vist antal point, tilknytning til Danmark, stillelse af bankgaranti og meget andet.

1.7 Dispensationer af hensyn til samfundet er meget uklart beskrevet
Det fremsatte lovforslag er meget uklart med hensyn til den praksis, der fremover vil gælde for dis-
pensationer i de sager, hvor det vil være til det danske samfunds fordel, at parret bosætter sig i Dan-
mark pga. den herboendes uddannelse og/eller jobfunktion.

Da regeringen og Dansk Folkeparti strammede familiesammenføringsreglerne første gang i 2002 
ved at indføre 24-års reglen og skærpe tilknytningskravet, så det også galdt for herboende danske 
statsborgere, indførte man samtidig en praksis, hvor disse krav kan fraviges, hvis den herboende har 
et job på positivlisten eller er ansat i en stilling, som er vigtig for statens interesser.

Dette skal ses i lyset af, at man samtidig ophævede det indvandringsstop, som blev indført i 1973, 
og dermed åbnede op for indvandring af hovedsagelig højtuddannede arbejdstagere via jobkortord-
ningen.

Regeringen og Dansk Folkeparti anerkendte tilsyneladende dengang, at man ikke kan tiltrække 
højtuddannede indvandrere til Danmark, hvis det ikke er muligt for disse at få deres familie med 
hertil. Og derfor indførte man et parallelt regelsæt for familiesammenføring til indvandrere efter 
udlændingelovens §9c, hvor der blot stilles krav om, at familien skal forsørge sig selv.

Det er naturligvis helt absurd at lade udenlandske arbejdstagere indvandre til Danmark med deres 
familie og samtidig tvinge danske statsborgere og andre fastboende ansat i tilsvarende stillinger til 
at udvandre, fordi deres familie ikke kan få opholdstilladelse i Danmark efter det langt mere re-
striktive regelsæt, som gælder for dem.

9



Muligheden for at dispensere fra 24-års reglen og tilknytningskravet skal derfor ses som en måde at 
reparere på den åbenlyst uhensigtsmæssige og urimelige retstilstand, som indførelsen af to parallelle 
regelsæt for familiesammenføring i 2002 skabte.

Med dette lovforslag erstattes 24-års reglen af et pointsystem, og samtidig er der siden 2002 indført 
en række andre begrænsninger på retten til familiesammenføring, der i lige så høj grad som 24-års 
reglen og tilknytningskravet kan forhindre en familie i at bosætte sig i Danmark. Det gælder ikke 
mindst indvandringsprøven samt bankgarantien. Endvidere er jobkortordningen også udvidet en del 
siden 2002, hvor der blandt andet er kommet både en beløbsordning og en greencardordning til.

Dispensation for personer med job på positivlisten for 24-års reglen og tilknytningskravet er derfor 
ikke længere tilstrækkeligt til at undgå den situation, at en indvandrer ansat i en dansk virksomhed 
uden videre kan få sin familie til Danmark, hvorimod en dansk statsborger eller anden fastboende 
ansat i en helt tilsvarende stilling tvinges til at immigrere, fordi hendes familie ikke kan få ophold-
stilladelse. Og en lignende situation gælder også i forhold til universitetsstuderende og nyuddanne-
de, som endnu ikke har fået deres første job.

Det fremgår intet steds af bemærkningerne til lovforslaget, hvordan man har tænkt sig at forholde 
sig til denne situation ved udformningen af den fremtidige praksis for dispensationer. Ægteskab 
Uden Grænser opfordrer derfor til, at folketingsmedlemmerne beder Integrationsministeren om at 
redegøre for, hvordan regeringen har tænkt sig at forholde sig til og håndtere ovenstående problem-
stilling.

Afslutningsvis skal vi bemærke, at vi flere gange har hørt det argument, at udlændinge, der flytter 
til Danmark for at arbejde eller studere, kun er her midlertidigt, og at der derfor er tale om en helt 
anden situation i forhold til, når en fastboende søger om familiesammenføring.

Dette er imidlertid ikke rigtigt. Opholdstilladelser til arbejdstagere og universitetsstuderende gives 
ganske vist kun for en tidsbegrænset periode. Men de kan både forlænges og gøres tidsubegrænse-
de, hvis ellers betingelserne stadig er opfyldt. Og dermed adskiller familiesammenføringer efter 
udlændingelovens §9c sig på ingen måde fra familiesammenføringer efter §9.

Det er muligt, at en større procentdel af de par, som er familiesammenført efter §9c, vil vælge at 
udvandre igen på et tidspunkt set i forhold til de par, der får opholdstilladelse efter §9. Men der er 
intet i loven, som tvinger dem til at gøre det, og de opholdstilladelser, som de får, er på ingen måde 
mere ”midlertidige” end de opholdstilladelser, der gives efter Udlændingelovens §9.

Ægteskab Uden Grænser finder det helt uforståeligt, at man har to parallelle regelsæt for familie-
sammenføring i Danmark, og at der stilles langt skrappere krav til borgere, som er fastboende i 
Danmark end til dem, som først er indvandret for nylig. Og da familiesammenføringerne efter §9c 
så vidt vi ved ikke giver anledning til samfundsmæssige problemer, så vil vi da foreslå, at de samme 
simple og fair regler overføres til udlændingelovens §9.
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2. Bemærkninger til hver af de foreslåede ændringer

I det følgende gennemgås de enkelte ændringsforslag til udlændingelovens §9 et ad gangen.

2.1 24-års reglen erstattes af pointsystem
Ægteskab Uden Grænser finder det positivt, at den faste 24-års aldersgrænse for ægtefællesammen-
føring forsvinder. I den sammenhæng skal det dog bemærkes, at aldersgrænsen jævnfør afsnittet om 
dispensationer i forvejen ikke var mere fast end, at den kunne fraviges, hvis det danske samfunds 
interesser taler for det. 

For nogle dansk-udenlandske par, hvor en eller begge er under 24 år, betyder overgangen fra 24-års 
regel til pointsystem derfor en forringelse af deres muligheder for at komme til at bo sammen i Dan-
mark og ikke en forbedring. Det vil specielt være tilfældet for par, hvor det er den udenlandske æg-
tefælle, som er under 24 år, hvorimod den herboende er ældre. Men for par, hvor det er den herbo-
ende, som er under 24 år, vil der i nogle tilfælde være en lettere adgang til familiesammenføring 
end i dag.

For dansk-udenlandske par, hvor begge er over 24 år, betyder ændringen, at deres muligheder for at 
komme til at leve sammen i Danmark forringes voldsomt, hvilket Ægteskab Uden Grænser tager 
skarpt afstand fra. Ligeledes tager Ægteskab Uden Grænser skarpt afstand fra den overordnede tan-
kegang, som ligger bag pointsystemet, nemlig at en borgers ret til at bo i sit eget land med sin fami-
lie skal afhænge af en vurdering af, hvor ”nyttig” hans ellers hendes ægtefælle formodes at blive for 
samfundet. Efter vores opfattelse er denne tankegang et skråplan i forhold til de grundlæggende lig-
hedsprincipper, som det nuværende danske samfund er baseret på. 

Det foreslåede system er desuden ganske unikt i forhold til de regler for familiesammenføring, som 
man har i alle andre vestlige lande. Regeringen mener selv, at Danmark dermed er et ”foregang-
sland”. Ægteskab Uden Grænser mener tværtimod, at der er tale om et vildspor, som folketingsmed-
lemmerne bør sige klart nej til, at Danmark skal bevæge sig ind på. 

Det foreslåede pointsystem er ganske kompliceret. Men for par, hvor begge parter er over 24 år, kan 
kravene opfyldes ved, at parret får 20 point for at bosætte sig uden for et såkaldt ghettoområde, og 
ved at den udenlandske ægtefælle opnår 40 point for et af følgende:

• Taler engelsk, fransk, tysk eller spansk på et niveau, der svarer til studieprøven C1
• Har en uddannelse på professionsbachelor niveau
• Har arbejdet i 2½ ud af de sidste 3 år i sit hjemland

Pointsystemet indebærer derfor i hovedsagen en vanskeliggørelse af adgangen til Danmark for de 
par, hvor den udenlandske ægtefælle ikke har engelsk, fransk, tysk eller spansk som sit modersmål, 
og heller ikke har en uddannelse på professionsbachelor niveau.
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Favoriseringen af ansøgere med bestemte modersmål indebærer efter Ægteskab Uden Grænsers me-
ning diskrimination på basis af nationalitet, lige som man har det i Holland, hvor ansøgere, der ikke 
behøver visum til Holland, er fritaget fra kravet om at bestå den hollandske indvandringsprøve. 
Både i Holland og i Danmark synes hensigten at være at sortere i ansøgere til familiesammenføring 
ud fra disses nationalitet, men at gøre det på en sådan måde, at man officielt kalder det noget andet.

De fire sprog, som kan give point, synes nemlig ikke at være udvalgt ud fra, om de gør det lettere 
for ansøgeren at blive integreret i Danmark, eller om det har værdi for erhvervslivet, at der bor men-
nesker i Danmark, som behersker disse sprog. F.eks. er både fransk og spansk på listen over sprog, 
der kan give ekstra point. Men hverken kinesisk, indisk eller arabisk er på listen på trods af, at disse 
sprog tales af mindst lige så mange mennesker på globalt plan og på trods af, at nogle af de hurtigst 
voksende markeder i Verden netop er Indien og Kina.

Ægteskab Uden Grænser tager skarpt afstand fra, at danske statsborgeres og andre fastboendes ret 
til at leve et almindeligt familieliv i Danmark skal afhænge af deres ægtefælles nationalitet. At det 
stadig er muligt men blot vanskeligere at opnå familiesammenføring, hvis ens ægtefælle har den 
”forkerte” nationalitet, er efter vores opfattelse ikke nogen formildende omstændighed.

Herudover vil vi gerne bemærke, at pointkravet i mange tilfælde vil tvinge en familie til at leve ad-
skilt i en længere periode, medens den udenlandske ægtefælle optjener de nødvendige point ved en-
ten at uddanne sig eller arbejde. Og et sådant pendlerliv medfører en betydelig social og økonomisk 
belastning og går ud over børnenes tarv i de tilfælde, hvor familien har børn.

Pointsystemets indbyggede krav om, at udenlandske ægtefæller, som ikke taler bestemte sprog på et 
meget højt niveau, skal have en uddannelse på professionsbachelorniveau eller have arbejdet i 2½ 
ud af de sidste 3 år, forekommer desuden usagligt. Hermed mener vi, at der ikke er noget, som tyder 
på, at der er nogen fordele for det danske samfund ved, at de ægtefæller, som kommer hertil, opfyl-
der disse krav.

Rockwoolfonden har lige lavet en undersøgelse, som viser, at udlændinge med en dansk uddannelse 
klarer sig lige så godt på det danske arbejdsmarked som danskere. Hvorimod udlændinge med en 
udenlandsk uddannelse klarer sig langt dårligere. Det er derfor bedst for de offentlige finanser, hvis 
en herboendes udenlandske ægtefælle tager sin uddannelse her i landet i stedet for at tage den i sit 
hjemland. 

Og hvad angår de ægtefæller, som ikke kan eller vil tage en uddannelse på det krævede niveau, der 
er det bedst for de offentlige finanser, at de arbejder i Danmark, da det så også er her, de betaler 
skat. Og desuden er dansk erhvervserfaring mere kvalificerende på det danske arbejdsmarked end 
udenlandsk. 

Ægteskab Uden Grænser kan heller ikke se noget argument for, at det nødvendigvis skulle gavne in-
tegrationen, at de ægtefæller, som flytter til Danmark, har arbejdet i deres hjemland i 2½ ud af de 
sidste 3 år, da dette intet siger om, hvorvidt de kommer til at arbejde i Danmark eller ej.

Ægteskab Uden Grænser skal desuden bemærke, at pointsystemet særligt rammer børnefamilier. 
Kvinder kan således af gode grunde ikke arbejde, medens de er højgravide eller har små børn, og i 
mange lande er der ikke offentlige tilskud til børnepasning, hvorfor det er almindeligt, at kvinder 
selv passer deres børn, også når disse børn har nået det, som vi i Danmark kalde vuggestuealderen. 
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Pointsystemet medfører derfor også kønsdiskrimination, idet det gøres vanskeligere for en herboen-
de mand at komme til at bo sammen med sin ægtefælle og sine børn i Danmark end for en herboen-
de kvinde. 

Det forekommer også urimeligt, at perioder med uforskyldt ledighed skal påvirke retten til at leve et 
almindeligt familieliv, og endelig er der problemstillingen omkring syge og handicappede, som ikke 
kan arbejde, og som der derfor skal tages særlige hensyn til for ikke at krænke menneskerettighe-
derne og handicapkonventionen.

Det fører alt sammen til en vældig kompliceret sagsbehandling. Og hertil kommer de praktiske pro-
blemer med, hvordan man kan dokumentere udenlandsk erhvervserfaring, og hvordan myndighe-
derne kan kontrollere, at den foreviste dokumentation er ægte. 

Alene af rent administrative grunde mener Ægteskab Uden Grænser, at der er stærke argumenter 
imod at indføre noget så kompliceret som det foreslåede pointsystem i et regelsæt, der handler om 
at regulere retten til at leve et almindeligt familieliv i Danmark for Danmarks egne borgere.

Den nuværende aldersgrænse på 24 år blev indført i 2002 og erstattede en regel om, at ægtefællerne 
skulle være mindst 25 år, med mindre det var utvivlsomt, at ægteskabet var indgået frivilligt. For-
målet med den faste 24-års aldersgrænse var angiveligt at forebygge tvangsægteskaber, men os be-
kendt er det aldrig blevet dokumenteret, i hvor høj grad dette mål blev indfriet, eller hvor mange fri-
villigt gifte par, der blev ramt af reglen. 

Ægteskab Uden Grænser foreslår derfor, at man undlader at indføre et kompliceret og urimeligt po-
intsystem og i stedet genindfører bestemmelsen fra år 2000 om, at der skal foretages en konkret og 
individuel vurdering af, hvorvidt ægteskabet er indgået frivilligt. 

Endelig kan det bemærkes, at en af anbefalingerne i Europarådets rapport fra 2007 er, at Danmark 
bør sænke aldersgrænsen for ægtefællesammenføring fra 24 til 21 år eller lavere.

2.2 Skærpet tilknytningskrav
Tilknytningskravet foreslås skærpet således, at der fremover kræves en større tilknytning til Dan-
mark af den herboende, og desuden kræves der flere besøg i Danmark af den ægtefælle, som ønsker 
at flytte hertil foruden et gennemført kursus i dansk. 

Den del af ændringen, som retter sig imod den herboende, vil udelukkende ramme dem, som ikke er 
født af danske forældre. Ægteskab Uden Grænser finder det uforståeligt, at man mener, at der skulle 
være behov for at skærpe de allerede stramme krav til disse borgeres integration i Danmark samt 
varigheden af deres ophold yderligere.

Efter vores opfattelse er de evigt skærpede krav, som stilles til borgere, der ikke er født af danske 
forældre, til stor skade for integrationen, idet disse uundgåeligt må få det indtryk, at de ikke er vel-
komne i Danmark, og at ligegyldigt hvad de gør, så er det aldrig godt nok.

Som et eksempel på, hvem det her rammer, kan nævnes et barn af en danskers udenlandske ægte-
fælle, som stammer fra et tidligere forhold. Dette barn vil pga. den såkaldt ”faste og fair udlændin-
gepolitik” som voksen være langt ringere stillet end sin lillesøster eller lillebror, som er parrets fæl-
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lesbarn og dermed dansk statsborger. Og på den måde mindes barnet konstant om, at den danske far 
eller mor, som det er vokset op sammen med, ikke er dets ”rigtige” far eller mor, og at det som føl-
ge heraf betragtes som en slags 2. rangsborger i Danmark. 

Hvad angår kravet om, at den udenlandske ægtefælle skal have været på besøg i Danmark flere gan-
ge, så mener Ægteskab Uden Grænser, at dette krav er usagligt, da det ikke tjener noget andet for-
mål end at besværliggøre familiesammenføring med en herboende, som ikke har været dansk stats-
borger eller har boet i Danmark i mindst 28 år.

Den hurtigste og bedste integration i det danske samfund opnås ved, at den udenlandske ægtefælle 
får en opholdstilladelse med det samme, og ikke ved at tvinge parret eller familien til at leve pend-
lerliv igennem længere tid.

Kravet om at skulle leve pendlerliv forud for familiesammenføringen medfører en betydelig social 
og økonomisk belastning af de herboende, som ikke opfylder ”28 års kriteriet”, og som ønsker at bo 
i Danmark med deres familie. Afhængig af den udenlandske ægtefælles indtægt kan udgifterne til 
rejser frem og tilbage samt tabt arbejdsfortjeneste let løbe op i et sted mellem 50.000 og 500.000 
kroner. 

Samtidig gøres det umuligt for en ung udlandsdansker at flytte hjem til Danmark med sin familie, 
uden at familien skal splittes og leve med dobbelt husholdning i en længere periode. Og det vil na-
turligvis give unge udlandsdanskere et betydeligt incitament til enten at blive i det land, hvor de har 
fundet deres ægtefælle, eller flytte et helt tredje sted hen. 

Det skærpede tilknytningskrav modvirker derfor i høj grad regeringens erklærede hensigt om, at fa-
miliesammenføringsreglerne ikke må forhindre ressourcestærke dansk-udenlandske par i at bosætte 
sig i Danmark.

Endelig forekommer kravet om at skulle gennemføre et kursus i dansk under et af sine visumophold 
også fuldstændig usagligt. Niveauet for dette kursus skal være A1 minus, men dette niveau er lavere 
end det, der kræves for at bestå såvel den eksisterende som den foreslåede skærpede indvandrings-
prøve. Kravet om at lære dansk på niveauet A1 minus er således allerede fuldt ud dækket ind via 
den eksisterende lovgivning.

Tilsammen fører alt det ovenstående Ægteskab Uden Grænser frem til den konklusion, at formålet 
med det skærpede tilknytningskrav må være at hæve den reelle aldersgrænse for ægtefællesammen-
føring til 28 år for udvalgte grupper. Nemlig de borgere, som har giftet sig med en udlænding, der 
hverken har engelsk, tysk, fransk eller spansk som sit modersmål, eller har en uddannelse på mindst 
professionsbachelor niveau.

Som gennemgået i afsnittet om pointsystemet kan disse ægtefæller kun opnå de krævede point ved 
at arbejde på fuld tid i 2½ år ud af de sidste 3 år i deres hjemland. Og da et menneske nu engang 
ikke kan være to steder på en gang, så kan en ansøger i praksis kun meget vanskeligt få point for 
erhvervsarbejde, hvis hun for at opfylde tilknytningskravet både skal besøge Danmark flere gange 
og endda gennemføre et sprogkursus under et af disse besøg. Et sprogkursus kan således næppe 
gennemføres under et almindeligt ferieophold af 2-3 ugers varighed og vil derfor kræve, at ansøge-
ren enten siger sit arbejde op eller får bevilget orlov af sin arbejdsgiver. 
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Ægteskab Uden Grænser mener, at en reel aldersgrænse på 28 år for familiesammenføring er uhørt 
høj set i forhold til menneskets biologi, den gennemsnitlige giftealder m.m. Kravet virker desuden 
diskriminerende over for kvinder, idet den gennemsnitlige giftealder for kvinder er lavere end for 
mænd. I stedet for at skærpe tilknytningskravet bør man efter vores opfattelse fjerne det helt fra 
Udlændingelovens §9.

2.3 Forhøjelse af økonomisk sikkerhedsstillelse
Det foreslås at forhøje den økonomiske sikkerhedsstillelse ved ægtefællesammenføring fra 63.413 
til 100.000 kroner. Ægteskab Uden Grænser mener, at dette er endnu en usaglig ændring, som ikke 
tjener andet formål end at forhindre mindrebemidlede danskere i at komme til at leve et normalt fa-
milieliv i deres eget land. 

Den øgede sikkerhedsstillelse vil ramme meget hårdt i forhold til lejere, studerende, lønmodtagere i 
lavtlønsjobs og alle mulige andre, som ikke lige kan gå hen og låne 100.000 i banken, og som heller 
ikke har rige forældre, der kan låne dem pengene. Den økonomiske sikkerhedsstillelse er desuden 
diskriminerende over for kvinder, der i gennemsnit tjener 18 procent mindre end mænd, og som 
derfor alt andet lige har vanskeligere ved at låne eller opspare 100.000 til en sikkerhedsstillelse.

Ægteskab Uden Grænser har spurgt Københavns Kommune, hvor ofte de i 2009 trak på disse bank-
garantier. Svaret var, at der i 2009 er rejst krav for i alt 382.586,50 kroner i 14 sager. 5 af sagerne 
repræsenterer et krav for fuld inddrivelse og 9 et krav for delvis inddrivelse. Københavns Kommune 
har 2.718 aktive sikkerhedsstillelser på et samlet beløb af cirka 163.080.000 kroner. Det inddrevne 
beløb svarer derfor til cirka 0,23% af de stillede bankgarantier. Da garantierne gælder i højest 7 år, 
svarer det til, at højest cirka 1,6% af beløbet inddrives i bankgarantiens løbetid.

Dette skal ses i forhold til, at udgiften ved at stille en anfordringsgaranti ligger på cirka 1,5-2,0% af 
det stillede beløb om året. Familiernes udgift ved at stille disse bankgarantier er altså cirka 7 gange 
større end det beløb, som Københavns Kommune fik ind på dem i 2009. Og formentlig er kommu-
nens egne udgifter til at administrere bankgarantierne også større end det beløb, som de indbringer.

Den økonomiske sikkerhedsstillelse ved ægtefællesammenføring er derfor en ekstremt ineffektiv 
måde at forbedre de offentlige finanser på, og alene derfor bør den afskaffes snarere end forøges. 
Dette vil samtidig medføre en forenkling af sagsbehandlingen lige som den afskaffelse af den øko-
nomiske sikkerhedsstillelse ved visumbesøg, som Folketinget vedtog i december 2010.

Endelig bemærkes, at Europarådet i sin rapport fra 2007 anbefalede Danmark at afskaffe den øko-
nomiske sikkerhedsstillelse ved ægtefællesammenføring.

2.4 Skærpet sprogkrav i indvandringsprøve
Den indvandringsprøve, som trådte i kraft 15. november 2010, foreslås ændret således, at niveauet i 
sprogdelen øges fra A1 minus til A2. Ægteskab Uden Grænser finder det helt uforståeligt, at man 
ønsker at ændre denne prøve, inden der overhovedet er nogen erfaring med, hvordan den nuværende 
prøve kommer til at virke. 

Udlændingeservice skal bruge cirka 6 uger på at behandle en ansøgning, og herefter har ansøgeren 
75 dage til at bestå prøven, hvis han eller hun befinder sig i Danmark i forvejen. Befinder ansøgeren 
sig i udlandet, regnes de 75 dage først fra den dag, hvor hun indrejser i Danmark. Der er derfor end-
nu ikke en eneste ansøger, hvis frist til at bestå prøven er udløbet, og de få personer, som hidtil har 
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været oppe til prøven, er i hovedsagen nogen, der har boet i Danmark i flere år og blot skal skifte fra 
et opholdsgrundlag til et andet.

A2 er et ganske højt sprogniveau, som i dag først opnås efter gennemførelse af 2 af de 6 moduler i 
integrationsprogrammets danskuddannelse 3. Danskuddannelse 3 er desuden kun for udlændinge, 
som har gode uddannelsesmæssige kvalifikationer samt taler godt engelsk. Sprogskolerne bruger pt. 
et helt semester på at forberede denne gruppe til at klare niveau A2. Dvs. 12-15 lektioner pr. uge i 
16 uger. I danskuddannelse 2 opnås niveauet A2 først efter 3 af de 6 moduler, og i danskuddannelse 
1 opnås det først efter 4 af de 6 moduler. Det siger derfor sig selv, at en sådan ændring af indvan-
dringsprøven vil komme til at udgøre en meget betydelig forhindring for alle de familier, der gerne 
vil bo sammen i Danmark. 

Det vil måske nok være muligt for nogen at tilegne sig kundskaber i dansk på niveauet A2, medens 
de opholder sig i deres hjemland. Men alene det tidsforbrug og de udgifter, som er forbundet med 
dette, giver en familie et meget betydeligt incitament til at fravælge Danmark som et sted, hvor de 
gider bo. Specielt ressourcestærke og veluddannede par må forventes i stor stil at fravælge Dan-
mark, når man gør det så urimeligt og fuldstændig unødvendigt besværligt for dem at slå sig ned 
her.

Ægteskab Uden Grænser har tidligere afgivet høringssvar omkring indvandringsprøven, og som 
nævnt i dette høringssvar mener vi, at indvandringsprøven i det hele taget er et usagligt krav, der 
alene har til formål at forhindre danskere i at komme til at bo i deres eget land med deres familie.

Det store flertal af udlændinge, som får opholdstilladelse i Danmark efter andre dele af Udlændin-
geloven end §9 eller efter EU-reglerne, skal ikke bestå nogen indvandringsprøve, før de kan flytte 
hertil. Og os bekendt giver det ikke anledning til samfundsmæssige problemer af nogen som helst 
art. 

2.5 Skærpede krav til herboende uden dansk statsborgerskab
I dag er det et ufravigeligt krav for overhovedet at kunne søge om ægtefællesammenføring, at man 
skal være dansk eller nordisk statsborger, have flygtningestatus eller have haft tidsubegrænset op-
holdstilladelse i mindst 3 år.

Det foreslås, at kravene til dem, som hverken er danske eller nordiske statsborgere eller har flygt-
ningestatus, skal skærpes således, at de skal leve op til de krav, der blev indført for at opnå tidsube-
grænset opholdstilladelse i marts 2010, og som blandt andet omfatter 2½ års fuldtidsbeskæftigelse 
inden for de sidste 3 år.

Ægteskab Uden Grænser har de samme bemærkninger til denne foreslåede ændring, som vi har til 
den del af det skærpede tilknytningskrav, som handler om den herboendes tilknytning til Danmark. 
Nemlig at vi finder det både uforståeligt, urimeligt og skadeligt for integrationen, at man bliver ved 
med at skærpe kravene til de borgere, som ikke er født af danske forældre. 

Da stort set ingen hidtil har været i stand til at opfylde de nye krav til tidsubegrænset opholdstil-
ladelse, skal vi desuden bemærke, at dette i praksis er det samme som helt at afskaffe muligheden 
for familiesammenføring til personer, der hverken er danske eller nordiske statsborgere eller har 
flygtningestatus.
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Sammen med de strenge krav til opnåelse af dansk statsborgerskab vil denne regel være med til at 
skabe et samfund, hvor vi har ”a” og ”b” borgere, hvis muligheder gennem hele livet afhænger af, 
hvem deres forældre er. Det er således i høj grad børn, som er født eller opvokset i Danmark, der 
søger om familiesammenføring uden at være danske statsborgere eller have flygtningestatus. 

Ud over at være afskåret fra stemmeret til Folketinget og de øvrige rettigheder, som et statsborger-
skab giver, vil de uheldige borgere, hvis forældre havde den forkerte nationalitet, fremover også 
være mere begrænset i deres valg af ægtefælle end de borgere, hvis forældre havde den rigtige na-
tionalitet.

3. Bemærkninger til den eksisterende lovgivning 

I det følgende gennemgås de dele af den eksisterende lovgivning på området, som ikke foreslås æn-
dret. Vores motivation for at inddrage dette i høringssvaret er følgende:

• Der kan stilles ændringsforslag i forbindelse med behandlingen af et lovforslag.
• Udlændingeloven er ændret så mange gange i løbet af de sidste 10-15 år, at det efter vores 

mening i sig selv bør give anledning til at vurdere, om ting, der blev indført i loven for lang 
tid siden, stadig er relevante set i lyset af alle de ændringer, som er sket siden hen.

• Ægteskab Uden Grænser blev først en høringsberettiget organisation i 2008 og har derfor 
ikke tidligere afgivet høringssvar omkring store dele af den eksisterende lovgivning.

3.1 Aldersgrænse for børn
Ægteskab Uden Grænser finder, at den nuværende aldersgrænse for børn på 15 år tilsidesætter hen-
synet til børns tarv. Myndighedsalderen er 18 år i de fleste lande, og man bør derfor ikke behandle 
børn på 15-17 år, som om de er voksne. Vi foreslår, at aldersgrænsen som minimum sættes op til 18 
år, som det også er tilfældet ved familiesammenføring efter udlændingelovens §9c.

3.2 Boligkrav
Boligkravet blev indført i udlændingeloven i 2000. Og så vidt vi har forstået, så var hensigten pri-
mært at sikre, at børn af flygtninge og indvandrere flyttede hjemmefra, når de blev gift. 

Ægteskab Uden Grænser så helst, at den slags blev reguleret via generel lovgivning, som gælder for 
alle borgere, og ikke specielt for binationale familier. F.eks. kunne man som i Sverige have regler 
for, hvor mange mennesker der kan folkeregistreres i en bolig af en vis størrelse. Og boligkravet 
ved familiesammenføring kunne så bare være, at det er muligt at folkeregistrere den udenlandske 
ægtefælle eller det udenlandske barn på adressen.

Det er også problematisk, at dette krav håndhæves, hver gang opholdstilladelsen skal forlænges. Vi 
har kendskab til par, som var flyttet til en anden landsdel i forbindelse med jobskifte, og som plud-
selig måtte ud og finde en ny bolig over hals og hoved, fordi de blev opmærksomme på, at deres bo-
ligforhold skulle vurderes og godkendes nok engang, og at selv en fremlejet bolig af glimrende kva-
litet ikke kan bruges til at opfylde kravet.

I betragtning af al den nye lovgivning, der er kommet til, siden boligkravet blev indført, vil vi op-
fordre til, at man kritisk revurderer, hvilket formål dette krav egentlig tjener. Især da et lignende 
krav ikke stilles over for det store flertal af indvandrere, som får opholdstilladelse efter andre para-
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graffer i Udlændingeloven end §9, og dette så vidt vi ved ikke giver anledning til nogen form for 
problemer.

Som et absolut minimum mener vi, at man burde afskaffe bestemmelsen om, at en fremlejet bolig 
ikke kan bruges til at opfylde kravet, og at den herboende skal råde over boligen i mindst 3 år. Kra-
vet om mindst 3 års rådighed forekommer både ulogisk og urimeligt i betragtning af, at opholdstil-
ladelsen højest udstedes for 2 år ad gangen. 

3.3 Krav om selvforsørgelse efter familiesammenføringen
Det kræves af alle familiesammenførte par, som ikke har fået dispensation, at parret ikke må mod-
tage ydelser efter Aktivloven eller Integrationsloven, før opholdstilladelsen er gjort tidsubegrænset. 
Modtager parret alligevel sådanne ydelser, kan det få konsekvenser for retten til ophold.

Ægteskab Uden Grænser mener ideelt set, at alle borgere i Danmark burde have de samme rettighe-
der og pligter uanset deres nationalitet.  Ser man på lovgivningen i andre vestlige lande, så er det 
dog ret almindeligt, at der i en eller anden form stilles krav om, at den person, som gerne vil have 
en ægtefælle til landet, skal være i stand til at forsørge ham eller hende. Man kan derfor ikke sige, at 
den danske lovgivning på dette område skiller sig negativt ud fra den lovgivning, som man har i an-
dre lande.

De danske regler skiller sig imidlertid negativt ud fra reglerne i andre vestlige lande derved, at der 
ikke er nogen tidsbegrænsning på, hvor længe et familiesammenført par er afskåret fra at benytte 
det sociale system. Med de regler for tidsubegrænset opholdstilladelse, som blev indført i marts 
2010, er der således en del ægtefæller, som aldrig vil kunne få gjort deres opholdstilladelse tidsube-
grænset. Og hvor familien derfor for tid og evighed er afskåret fra at benytte det sociale system, 
hvis de ikke vil risikere, at den ene ægtefælle bliver udvist. 

Som et eksempel på hvordan man gør tingene andre steder kan det nævnes, at referenten i Canada 
skal forpligte sig til at forsørge sin ægtefælle de første 3 år, men herefter er det også slut med den 
form for særkrav. Efter 3 år gælder de samme krav, som der gælder for alle andre borgere i Canada. 
Kun ved sammenføring med familiemedlemmer, som ligger uden for kernefamilien, hvilket slet 
ikke er muligt i Danmark, er udstrækningen af forsørgelseskravet i Canada 10 år.

Efter vores mening er det klart urimeligt, hvis en familie selv efter 10 eller 15 år i Danmark skal 
have en udvisningstrussel hængende over hovedet, bare fordi et af familiens medlemmer har været 
udsat for en social begivenhed. I den forbindelse vil vi gerne minde om, at hele formålet med det 
sociale system netop er at skabe tryghed for borgerne og spænde et sikkerhedsnet ud under dem, 
som bliver udsat for en social begivenhed. Vi finder det helt uforståeligt, at dette ikke også skal 
gælde for binationale familier.

3.4 Krav om selvforsørgelse forud for familiesammenføringen
Der har siden 2002 været stillet krav om, at den herboende på tidspunktet for familiesammenførin-
gen ikke må have modtaget ydelser efter Aktivloven eller Integrationsloven i 12 måneder. I marts 
2010 blev dette øget til 36 måneder. Formålet med kravet er officielt at sikre, at den herboende har 
en fast tilknytning til arbejdsmarkedet af hensyn til integrationen. 

Ægteskab Uden Grænser mener, at man bør se hele regelsættet omkring forsørgelse som en samlet 
helhed. I den forbindelse bemærkes det, at man ved EU´s regler alene kigger på den fremadrettede 
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forsørgelsesevne, og at der desuden kan være konsekvenser i form af mistet ret til ophold, hvis bor-
geren bliver en ”urimelig byrde” for det sociale system.

For at undgå forskelsbehandling og incitament til at flytte over landegrænser anbefaler Ægteskab 
Uden Grænser, at hele regelsættet omkring forsørgelse indrettet sådan, at det minder mest muligt 
om de regler, der gælder for de vandrende unionsborgere.

Det vil så indebære, at denne regel helt bør udgå af udlændingelovens §9. Hvis folketingsmedlem-
merne ikke ønsker det, så vil vi gerne påpege, at ”karenstiden” på 36 måneder forekommer urime-
ligt lang, og at 12 måneder må være nok til, at man kan sige, at den herboende igen har fået fodfæ-
ste på arbejdsmarkedet. 12 måneder er f.eks. den tid, som det tager at blive berettiget til dagpenge 
fra en A-kasse.

Samtidig vil vi gerne påpege det problematiske, urimelige og ulogiske i, at der ikke tages hensyn til, 
om modtagelse af sociale ydelser skyldes sygdom. Det medfører f.eks., at personer, som er i gang 
med en uddannelse, hvortil de modtager revalidering, er afskåret fra familiesammenføring. 

Vi har kendskab til et par, som mødte hinanden på lærerseminariet, og hvor danskeren valgte at af-
bryde sin uddannelse for at arbejde som pædagogmedhjælper for derved at komme fri af de 12 må-
neders karantæne. Men inden de 12 måneder var gået, så ændrede Folketinget perioden til 36 måne-
der. Så nu ender det formentlig med, at parret i stedet må bosætte sig i Sverige og herefter søger op-
holdskort i Danmark efter EU/EØS-reglerne.

En anden gruppe, som reglerne rammer helt urimeligt og ulogisk, er førtidspensionister. Førtidspen-
sion er ikke en ydelse, der står i vejen for familiesammenføring, men praktisk taget alle enlige før-
tidspensionister modtager bistandshjælp, medens deres ansøgning behandles. Og konsekvensen af 
det er, at de først kan få deres ægtefælle til landet 3 år efter, at deres førtidspension er bevilget. 

Det virker helt meningsløst, når den officielle begrundelse for reglen er, at den skal sikre, at den 
herboende har en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Også førtidspensionister kan løse problemet 
ved at flytte til et andet EU-land i en periode, men i Ægteskab Uden Grænser spørger vi os selv, 
hvem alt dette flytteri i grunden gavner. Udover naturligvis flyttefirmaerne. 

3.5 Proformaægteskaber
Udlændingelovens §9 indeholder en bestemmelse om, at der skal gives afslag på ægtefællesammen-
føring, hvis der er bestemte grunde til at formode, at ægteskabet primært er indgået for, at den ene 
part kan få en opholdstilladelse i Danmark. 

Ægteskab Uden Grænser er enig i, at proformaægteskaber er en omgåelse af lovens intention og 
derfor ikke bør kunne give opholdstilladelse i Danmark. Det er imidlertid vores opfattelse og erfa-
ring, at den konkrete udformning af denne lovparagraf samt ikke mindst administrationen af den 
sker på en måde, som rammer meget skævt i forhold til den erklærede hensigt.

Afslag på grund af formodet proforma er heldigvis sjældne, men i alle de sager, som Ægteskab 
Uden Grænser kender til, er der tale om, at stor aldersforskel indgår som et væsentligt element i 
vurderingen. Vi har faktisk ikke kendskab til en eneste sag, hvor der er givet afslag pga. proforma, 
uden at der har været tale om en stor aldersforskel.
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Reelt er der derfor tale om en særlig mistænkeliggørelse af ægtepar, hvor der er en stor aldersfor-
skel, og det forekommer os hverken at være rimeligt eller hensigtsmæssigt. Det er også vores ople-
velse fra kontakten med vores medlemmer, at afslag pga. formodet proforma opleves krænkende og 
psykisk belastende af de berørte par i et omfang, som langt overstiger, hvad man ser ved afslag efter 
andre paragraffer i Udlændingeloven.

De fleste af de par, som vi har kendskab til, som har fået afslag pga. formodet proforma, er endt i 
Sverige, hvor de uden videre får ophold efter EU´s regler om fri bevægelighed, idet der efter disse 
regler skal være konkrete beviser, før der må gives afslag pga. formodet proformaægteskab.

Ægteskab Uden Grænser vil på den baggrund opfordre til, at man ændrer den måde, hvorpå det vur-
deres, om et ægteskab er proforma. Generelle forhold som f.eks. aldersforskel bør ikke være nok til, 
at der skabes en formodning om proforma. I stedet bør man se på konkrete forhold, som f.eks. om 
der er overført en større pengesum fra den udenlandske til den herboende ægtefælles bankkonto 
umiddelbart før ægteskabets indgåelse.

I den forbindelse kan vi henvise til den rapport om fortolkning af Opholdsdirektivet, som EU-kom-
missionen udgav i sommeren 2009, da denne indeholder en udmærket beskrivelse af, hvordan man 
kan vurdere, om et ægteskab er proforma.

3.6 Fætter/kusine ægteskaber
I lighed med proformareglen indeholder Udlændingeloven også en regel om, at der skal gives 
afslag, hvis der er bestemte grunde til at formode, at et ægteskab er et tvangsægteskab. 

Også dette kan Ægteskab Uden Grænser tilslutte os på det principielle plan. Men også her er reglen 
udformet på en måde, som er mildt sagt problematisk. Loven siger således, at hvis et ægteskab er 
indgået mellem nærtbeslægtede herunder fætter og kusine, så skal myndighederne automatisk gå ud 
fra, at der er tale om et tvangsægteskab og give afslag på en ansøgning om familiesammenføring.

Kun hvis der er meget stærke beviser for, at ægteskabet er indgået frivilligt, kan dette udgangspunkt 
fraviges. En sådan ”omvendt bevisbyrde” skaber efter vores opfattelse en helt urimelig retstilstand, 
som ikke er et demokratisk samfund værdig. Og også afslag efter denne regel er noget, som efter 
vores erfaringer påvirker de berørte par meget voldsomt rent psykisk. 

Ægteskab Uden Grænser har den opfattelse, at denne regel udelukkende eksisterer for reelt at forby-
de fætter/kusine ægteskaber for etniske mindretal i Danmark, der har tradition for at finde deres æg-
tefælle i udlandet, uden samtidig at forbyde dem for resten af befolkningen.

Løsningen må derfor efter vores opfattelse være, at man skaber en klar og retfærdig retstilstand ved 
at ændre denne paragraf i Udlændingeloven, så fætter/kusine ægteskaber ikke automatisk stemples 
som proformaægteskaber. Eller alternativt forbyde fætter/kusine ægteskaber helt, som man p.t. 
overvejer at gøre i Norge.

4. Afsluttende politiske bemærkninger
Ægteskab Uden Grænser finder det absurd, at et ret bredt flertal i Folketinget generelt er positiv 
over for indvandring til Danmark. Men at dele af dette flertal alligevel ønsker at indføre regler, som 
vil gøre det praktisk taget umuligt eller i hvert fald særdeles dyrt og besværligt for landets egne bor-
gere at bo her med deres nærmeste familie. 
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Vi savner helt grundlæggende en erkendelse af, at integrationen af indvandrere går langt nemmere, 
hvis der er en herboende ægtefælle, stedfar eller stedmor til at hjælpe den nyankomne med at falde 
til i Danmark, end hvis en indvandrer ikke har nogen familiemæssig tilknytning til Danmark. Og det 
gælder egentlig både for partierne bag dette lovforslag og for flere af Folketingets øvrige partier, der 
ligeledes synes at se familiesammenføring til Danmarks egne borgere som noget, samfundet be-
klageligvis må tåle, og ikke som noget både naturligt og positivt.

I andre vestlige lande kunne man ikke drømme om at stille sine egne borgere ringere med hensyn til 
familiesammenføring, end man stiller indvandrere. Men i Danmark betragtes det åbenbart som 
noget helt naturligt, at det skal være sådan, for hverken journalister eller politikere fra oppositionen 
stiller for alvor kritiske spørgsmål til den politik, der føres på området.

At familiesammenføring til landets egne borgere i Danmark betragtes som noget nærmest sam-
fundsskadeligt, der helst skal undgås, ses blandt andet af bemærkningerne til dette lovforslag. Her 
er det anført at:

”Den faste og fair udlændingepolitik med bl.a. 24-årsregel og tilknytningskrav har nedbragt antallet 
af ægtefællesammenføringer væsentligt. Antallet af tilladelser til ægtefællesammenføring er faldet 
fra 6.499 i 2001 til 3.662 i 2009. Desuden har nationalitetsfordelingen ændret sig. I 2001 blev der 
således givet flest tilladelser til ansøgere fra Tyrkiet, efterfulgt af Irak, Thailand, Afghanistan og 
Somalia. I 2009 blev der givet flest tilladelser til ansøgere fra Thailand, Tyrkiet, Filippinerne, Kina 
og USA.”

Ægteskab Uden Grænser finder det ikke positivt, at borgere i Danmark forhindres i at leve sammen 
med deres nærmeste familie og presses til at udvandre. 

Herudover må vi også bemærke, at ovenstående tekst giver det fejlagtige indtryk, at det er de 
ændringer i familiesammenføringsreglerne, som er gennemført siden 2002, der er hovedårsagen til 
det lavere antal ægtefællesammenføringer.

Langt de fleste ægtefællesammenføringer fra Irak, Afghanistan og Somalia er imidlertid 
sammenføringer til en flygtning, der har fået asyl i Danmark. Og flygtninge har retskrav på 
ægtefællesammenføring helt uden om alle de regler og begrænsninger, der gælder for andre 
borgere.

At antallet af ægtefællesammenføringer fra asyllande som Irak og Somalia er faldet siden 2002, har 
derfor ingenting med reglerne for familiesammenføring at gøre. Det skyldes i stedet, at regeringen i 
2002 strammede den danske flygtningepolitik og bl.a. afskaffede de facto flygtningebegrebet med 
det resultat, at antallet af flygtninge, som får opholdstilladelse i Danmark, faldt med næsten 80%. 

Når færre flygtninge får opholdstilladelse i Danmark, er der naturligvis også færre efterladte 
ægtefæller, der efterfølgende skal sammenføres til Danmark. Det er sådan set ret logisk. Men på 
trods af, at vi har haft en rigsretssag, som handlede om tamilske flygtninges ret til 
familiesammenføring, så er det åbenbart gået helt i glemmebogen, at familiesammenføring også er 
noget, som har med flygtninge at gøre. Eller også er det en bevidst fortrængning.
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Ægteskab Uden Grænser opfordrer til, at man i både lovgivningen, den politiske debat og 
statistikker på udlændingeområdet fremover undlader at sammenblande spørgsmålet omkring 
håndteringen af flygtningestrømme med generel indvandringspolitik og egne borgeres rettighed til 
at leve et normalt familieliv i deres eget land. 

Endvidere opfordrer vi til, at den diskrimination imod danske statsborgere i deres eget land, som har 
stået på siden 2002, bringes til ophør med øjeblikkelig virkning, og at EU´s regler om fri bevægelig-
hed respekteres og implementeres fuldt ud i dansk lovgivning. Både når det drejer sig om danske 
statsborgere, borgere fra de andre EU-lande og økonomisk aktive tyrkiske statsborgere.

Endelig opfordrer vi til, at man fra politisk hold holder op med at betragte og behandle børn, som er 
født af udenlandske forældre, men som har haft hele eller det meste af deres opvækst i Danmark, 
som ”fremmede” eller ”indvandrere”. Disse børn bør tværtimod behandles og anerkendes som fuld-
gyldige danske borgere. Og som en del af en sådan politik bør man både lette deres adgang til dansk 
statsborgerskab og afskaffe alle de særregler i Udlændingelovens §9, som primært er vendt imod 
dem, herunder ikke mindst tilknytningskravet.

Med venlig hilsen 

På vegne af Ægteskab Uden Grænser,
Lars Kyhnau Hansen
Vigerslevvej 142, 3 tv.
2500 Valby
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