
   Valby d. 26 oktober 2015  Kære Liberal Alliance  I fredags præsenterede Venstre et udspil til en række ændringer i udlændingeloven. Herunder især stram-mere regler for familiesammenføring og permanent ophold. De nuværende regler stammer fra 2012 og blev vedtaget af den daværende regering samt Enhedslisten og Liberal Alliance.  Venstre forslag til familiesammenføringsregler indeholder en række ting, som er endog meget bureaukrati-ske og uliberale, og som vi derfor håber, at I vil forholde jer kritisk til. Det gælder især for Venstres ide om at dele de ægtefæller, danskerne finder i udlandet, op i ”egnede” og ”måske egnede”.   En liberal udlændingepolitik bør for os at se gå ud på, at virksomhederne vælger dem, de gerne vil ansætte, og borgerne vælger deres ægtefæller. Staten er ikke bedre til at bestemme, hvem vi gifter os med, end vi selv er. Vi har indtryk af, at det også er Liberal Alliances holdning, så det håber vi, at I vil holde fast i.   

 Figur 1. De 10 største nationaliteter for ægtefællesammenføring i 2014. Ægtefæller fra Syrien, Somalia, Afghanistan og Statsløse sammenføres langt overvejende med en herboende flygt-ning og har dermed konventionsmæssigt krav på familiesammenføring. Evt. stramninger i reglerne rammer derfor primært danskere med ægtefæller fra Thailand, Filippinerne, Tyrki-et, Kina, Ukraine og USA. Kilde: Udlændingestyrelsen tal på udlændingeområdet 2014.   
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Vi håber også, at I ikke vil tilslutte jer den holdning, som især Socialdemokraterne har været ude med, at når der kommer mange flygtninge til Danmark, så må man finde noget andet, man kan skrue ned for. Gan-ske vist giver flygtningestrømmen helt sikkert udfordringer for det danske samfund. Men de udfordringer bliver ikke mindre af, at man gør det endnu mere bureaukratisk og indviklet for danskere at bo i deres eget land med en udenlandsk ægtefælle.   Når der kommer flygtninge til Danmark, skal kommunen anvise dem en bolig, og de skal forsørges af det offentlige i form af kontanthjælp eller den nye integrationsydelse. Når en dansk statsborger får sin ægtefælle til Danmark, skal hun derimod selv skaffe en passende bolig, og hun skal selv forsørge sin ægtefælle, indtil han kommer i arbejde eller starter på en SU-berettiget uddannelse.   Altså løfter den danske statsborger selv langt hovedparten af den integrationsopgave, som ved modtagelse af flygtninge hviler på det offentlige. Desuden er der næppe noget bedre grundlag for en vellykket integrati-on end at være gift med en ”indfødt”, der kender både sprog og kultur, og som har et netværk, der dermed også bliver ægtefællens netværk. Den fordel har flygtninge ikke, og derfor har de selvfølgelig alt andet lige sværere ved at blive integreret. De ting, de har oplevet under flugten, hjælper nok heller ikke.  

 Figur 2. Beskæftigelsesfrekvens for 30-59 årige i 2013. Landene er placeret efter antallet af indvandrere, således at det falder fra venstre mod højre. Den største gruppe 30-59 årige ind-vandrere i Danmark er dermed fra Tyrkiet. Kilde: Danmarks Statistik, Indvandrere i Dan-mark 2014.  
 De to største grupper af familiesammenførte i Danmark, som ikke bliver sammenført med en flygtning, er kvinder fra Thailand og Filippinerne. Ifølge Danmarks Statistik har de en beskæftigelsesfrekvens, der om-trent svarer til kvinder fra andre EU-lande. Det viser for os at se, at integrationen af de ægtefæller, danske-re finder i udlandet, fungerer ganske udmærket.   Derimod er der store problemer med integrationen af flygtninge og deres familiesammenførte ægtefæller jævnfør den lave beskæftigelsesfrekvens for borgere fra lande som Somalia, Libanon, Irak og Afghanistan. Men de problemer kan da ikke løses ved at gøre livet surt for dansk-udenlandske familier og tvinge en del af 
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dem til at bosætte sig i Malmø. Selve den socialdemokratiske præmis om, at der skal ”justeres” nogle andre steder, når der kommer mange flygtninge, er derfor forkert og misforstået. Det eneste sted, hvor der er målbare integrationsproblemer, er netop i forhold til modtagelse af flygtninge og deres sammenførte ægte-fæller. Indvandrere inklusive familiesammenførte forsørger derimod som hovedregel sig selv, eller de for-sørges af deres ægtefælle.   Vi håber også, at I siger nej til Venstres ide om, at en dansk statsborger skal være udelukket fra at få sin ægtefælle til Danmark i 3 år, hvis hun har været syg eller arbejdsløs i mere end 3 måneder. Vi ved, at I tidli-gere har været stemt for helt at droppe den bagudrettede del af forsørgelseskravet. Det er for os at se også den vej, man bør gå. Og i hvert fald skal det da ikke være sådan, at en dansker, der i dag er i fast ar-bejde, skal være udelukket fra at få sin ægtefælle til Danmark, bare fordi hun var arbejdsløs og modtog dag-penge fra sin arbejdsløshedsforsikring for flere år siden.   500 millioner EU-borgere har ret til fri bevægelighed og dermed til at bosætte sig i Danmark med deres familie, hvis blot familien kan forsørge sig selv. Så må det samme da også gælde for danske statsborgere, hvis der skal være blot en smule mening med galskaben. Sådan er det ikke i dag, men det er vigtigt, at evt. æn-dringer i reglerne for familiesammenføring i hvert fald ikke gør situationen værre, end den allerede er.   De politiske forhandlinger handler også om reglerne for permanent opholdstilladelse. Her vil vi opfordre til, at I arbejder for at fastholde den forbedring, I var med til at indføre i 2012, at også udlændinge, der uddan-ner sig eller arbejder på deltid, kan få permanent opholdstilladelse i Danmark. 35% af alle danske kvinder arbejder på deltid, så det kan da ikke være rigtigt, at man kun er fuldgyldig borger i Danmark, hvis man ar-bejder på fuld tid. Desuden er det klart kønsdiskriminerende, da kvinder langt oftere end mænd arbejder på deltid.  At sende det signal til udlændinge, at det er bedre, de finder sig et ufaglært job, end at de tager en uddan-nelse, er og bliver bare ikke intelligent udlændingepolitik. Vi håber derfor, at I vil holde fast i, at hverken uddannelse eller deltidsarbejde skal afskære udlændinge fra at få permanent opholdstilladelse i Danmark.    Med venlig hilsen,  Lars Kyhnau Hansen Talsmand for Ægteskab Uden Grænser    


