
   
 

Herning d. 7. marts 2017  
 

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af Udlændingeloven  
  
Udlændinge- og Integrationsministeriet har 1. marts 2017 anmodet om en udtalelse vedrørende forslag til 
lov om ændring af Udlændingeloven (Ny opholdsordning for medfølgende familie til hjemvendende udlands-
danskere med visse beskæftigelsesmæssige kvalifikationer) – UIBM Id: 201924. 
 
Ægteskab Uden Grænser anbefaler at: 
 

 Tilknytningskravet ved ægtefællesammenføring afskaffes for danske statsborgere 
 Det overvejes at lade tilknytningskravet udgå helt af lovgivningen eller alternativt lette adgangen til 

permanent opholdstilladelse for at undgå ”dobbeltlovgivning” 
 Familiesammenføring betragtes som familiepolitik ikke som indvandringspolitik eller erhvervspolitik 
 Respekten for de grundlæggende menneskerettigheder står i centrum for dansk lovgivning 
 Den foreslåede ordning forenkles, såfremt man ønsker at indføre den 
 Der informeres bedre om indholdet af tilknytningskravet, såfremt man ønsker at fastholde det 
 Dansk lovgivning følges, så længe den er gældende 
 Ægtefæller til danske statsborgere over 26/28 år, der siden 2004 har fået afslag på ægtefællesam-

menføring pga. tilknytningskravet, får mulighed for at få genoptaget deres sag 
 
Lovforslagets baggrund 
Siden år 2000 har der været stillet tilknytningskrav ved ansøgning om ægtefællesammenføring i Danmark. I 
begyndelsen blev kravet kun stillet i sager, hvor den herboende ægtefælle var udlænding. Kravet gjaldt ikke 
for danske og nordiske statsborgere. I 2002 blev kravet udvidet til at omfatte alle. I 2004 blev 28-års reglen 
indført. Den betød, at tilknytningskravet ikke blev stillet, hvis den herboende havde været dansk statsborger 
i mindst 28 år eller havde boet i Danmark i mindst 28 år. I 2012 blev 28-års reglen ændret til en 26-års 
regel.  
 
24. maj 2016 afsagde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) dom i sagen Biao vs. Danmark. 
Ifølge dommen er 28/26 års reglen udtryk for konventionsstridig diskrimination mellem indfødte og natura-
liserede danske statsborgere. Som reaktion på dommen har Udlændinge- og Integrationsministeriet admini-
strativt bortfortolket 26-års reglen. Dermed stilles tilknytningskravet igen som udgangspunkt i alle sager, 
som det var tilfældet i perioden 2002-2003. 
 
Det har medført det problem, at udlandsdanskere i nogle tilfælde ikke kan få deres ægtefælle sammenført til 
Danmark, hvis de ønsker at vende hjem. Formålet med lovforslaget er at rette op på det problem ved at 
indføre en helt ny kategori af opholdstilladelse, der kan søges af ægtefæller til udlandsdanskere, der har fået 
tilbudt et job i Danmark, der lever op til visse kriterier om stillingsbetegnelse eller løn. På den måde stilles 
hjemvendende udlandsdanskere ikke ringere end en udlænding, der ønsker at arbejde i Danmark og tage sin 
familie med hertil. 
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Overordnede bemærkninger til lovforslaget 
Med lovforslaget gives en begrænset gruppe af udlandsdanskere en helt ny mulighed for opholdstilladelse til 
deres ægtefælle, og ingen stilles ringere end i dag. På den baggrund har Ægteskab Uden Grænser som sådan 
ikke noget imod lovforslaget. Vi mener dog, det har karakter af en lappeløsning. Derfor vil vi i dette hø-
ringssvar redegøre for en alternativ og efter vores opfattelse bedre måde at løse det problem, der er op-
stået i kølvandet på dommen i sagen Biao vs. Danmark. 
 
Samtidig vil vi gerne påpege, at dommen i sagen Biao vs. Danmark er et eksempel på, at Folketinget allerede 
for 13 år siden gik for langt i sin iver efter at regulere indvandringen i Danmark og dermed kom til at kræn-
ke et antal borgeres menneskerettigheder. Dette er væsentligt at holde sig for øje i disse år, hvor regerin-
gen og et flertal i Folketinget taler mere og mere om at ”udfordre konventioner” og ”løbe procesrisiko”.  
 
Ægteskab Uden Grænser opfordrer til, at respekten for de grundlæggende menneskerettigheder igen 
kommer i højsædet i dansk lovgivning, og at man ser dommen i sagen Biao vs. Danmark som en anledning til 
kritisk eftertanke i forhold til både tidligere vedtaget lovgivning og de politiske signaler, der udsendes i dag. 
 
Der var dissens i dommen, så man kan ikke sige, det er en specielt klar krænkelse, eller at man nødvendig-
vis burde have kunnet forudsige dommen for 13 år siden. Men ikke desto mindre har et flertal af dommer-
ne ved en international domstol faktisk fundet, at et element af den danske lovgivning er i strid med menne-
skerettighederne, fordi den har et racistisk præg. Det er, sagt på almindelig dansk, dommens indhold. Og 
det burde efter vores opfattelse være et klart mål for Folketinget, at dansk lovgivning i de mindste ikke kan 
underkendes, fordi den har karakter af racisme.  
 
Videre vil vi gerne påpege, at familiesammenføring eksisterer for, at ægtefæller kan leve sammen, og for at 
børn kan leve sammen med deres forældre. Også selvom forældrene har statsborgerskab i hvert sit land. 
Familiesammenføring bør derfor betragtes som familiepolitik og ikke som hverken indvandringspolitik eller 
erhvervspolitik. 
 
Det problem, som Biao-dommen og Ministeriets tolkning af den har skabt, bliver ikke løst ved, at en be-
grænset gruppe af udlandsdanskere får mulighed for at søge om en helt ny slags opholdstilladelse til deres 
ægtefælle. Der vil stadig være udlandsdanskere, der bliver ramt af tilknytningskravet, og det væsentlige er at 
holde sig deres situation for øje snarere end erhvervslivets behov eller samfundsøkonomien.  
 
Tilknytningskravet har fået mindre betydning  
Det er et grundkrav for at søge om familiesammenføring, at den herboende enten er dansk/nordisk stats-
borger, er flygtning eller har haft permanent opholdstilladelse i 3 år. Da tilknytningskravet blev indført i 
2000, kunne en udlænding opnå permanent opholdstilladelse efter 3 års ophold i Danmark. Det betød, at 
det var muligt at få en ægtefælle sammenført til Danmark efter i alt 6 års ophold. 
 
Tilknytningskravet er som udgangspunkt først opfyldt, når den herboende ægtefælle har boet i Danmark i 
mindst 12 år. Derfor var der dengang relativt mange udlændinge, der blev ramt af tilknytningskravet, fordi 
de havde mulighed for at søge om familiesammenføring efter 6 år i Danmark, men de opfyldte ikke 12-års 
reglen i tilknytningskravet. 
 
I 2002 blev kravet til permanent ophold udvidet fra 3 til 7 år. Det betød, at en udlænding tidligst kunne få 
sin ægtefælle til Danmark efter 10 års ophold. I årene efter 2002 var der dog stadig mange udlændinge, der 
havde fået permanent opholdstilladelse efter de gamle regler, og som derfor blev ramt af tilknytningskravet, 
når de søgte om at få deres ægtefælle til Danmark.  
 
Siden 2010 har opholdskravet ligget på mellem 4 og 6 år, når en udlænding ønsker at få permanent opholds-
tilladelse, og med et nyligt fremsat lovforslag ændres det til mellem 4 og 8 år. Men til gengæld er der i varie-
rende udgaver blevet stillet krav om et vist antal års beskæftigelse som betingelse for permanent ophold. 
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Dette betyder, at det i gennemsnit fortsat tager mange år, før en udlænding får gjort sin opholdstilladelse 
permanent.  
 
Desuden kan fast tilknytning til arbejdsmarkedet forkorte de 12 år, der ellers kræves for at opfylde tilknyt-
ningskravet. Og dermed er kravene i de to regelsæt delvist sammenfaldende. Resultatet er, at den oprinde-
lige målgruppe for tilknytningskravet, nemlig herboende udenlandske statsborgere, siden 2010 er blevet 
ramt af det i stadig mindre omfang.  
 
Siden 2012 er der kun cirka 150 familier, der årligt har fået afslag pga. tilknytningskravet. Heraf har cirka 50 
årligt været ægtefæller til en dansk statsborger og de resterende cirka 100 ægtefæller til en udlænding. Tal-
lene er vist nedenstående i figur 1. 
 

 
Figur 1: Afslag pga. tilknytningskravet fordelt på referencer i sager, hvor 26/28 års reglen har 
været gældende. Kilde: Aktindsigt fra Udlændingestyrelsen 
 
Det bemærkes i den forbindelse, at et afslag på familiesammenføring ikke nødvendigvis er ensbetydende 
med, at parret aldrig kommer til at bo sammen i Danmark. Nogen søger flere gange og modtager flere af-
slag. Og andre søger igen og modtager først et afslag og senere en tilladelse. Disse par tæller med i stati-
stikken flere gange. 
 
Biao, som vandt sagen ved EMD, havde boet 10 år i Danmark, da hans kone fik afslag på familie-
sammenføring. Han valgte derefter at flytte til Sverige. Men de kunne også i stedet have valgt at søge igen 2 
år senere, når tilknytningskravet var opfyldt. Cirka 2/3 af dem, der får afslag pga. tilknytningskravet, er gift 
med en udlænding, der bor i Danmark. De har ikke mulighed for at flytte til Sverige. Derfor er det rimeligt 
at antage, at mange af dem søger familiesammenføring igen og igen, indtil det til sidst lykkes dem at opnå 
den. 
 
I nogle sager er det desuden alene ansøgerens del af tilknytningskravet, der ikke er opfyldt. I den situation 
skal ansøgeren blot søge om et visum, besøge Danmark i mindst en dag, og herefter søge om familiesam-
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menføring igen. Så er tilknytningskravet opfyldt. Det eneste, der opnås herved, er, at Udlændingestyrelsen 
skal behandle to ansøgninger i stedet for en, og at parrets etablering i Danmark forsinkes med op til et år til 
skade for både parret selv og samfundsøkonomien. 
 
Den oprindelige tanke med, at lade tilknytningskravet gælde også for danske statsborgere, var, at det skulle 
fungere som en slags udvidelse af den beskyttelse mod tvangsægteskaber og arrangerede ægteskaber, der 
var hovedformålet med 24-års reglen. Teorien var, at hvis en familie med indvandrerbaggrund ønskede, at 
deres datter skulle giftes som 19-årig med en person fra hjemlandet, så kunne 24-års reglen ”omgås” ved, at 
hun boede i hjemlandet med sin ægtefælle, til hun var fyldt 24 år. Og herefter i kraft af sit danske statsbor-
gerskab vendte tilbage til Danmark. 
 
Det ønskede man dengang at forhindre ved, at man så kunne sige, at nu var tilknytningskravet ikke opfyldt, 
fordi parret pga. den danske statsborgers lange ophold i forældrenes hjemland, nu havde en større samlet 
tilknytning til det land end til Danmark.  
 
Det har imidlertid siden vist sig, at næsten ingen familier følger den fremgangsmåde. I stedet lader de datte-
ren flytte til Sverige. Hvorefter parret enten bliver boende i Sverige, eller flytter til Danmark efter EU's 
regler om fri bevægelighed, når de har boet der i mindst 3 måneder. At stille et tilknytningskrav for danske 
statsborgere har derfor efter vores vurdering ingen som helst effekt på antallet af hverken tvangsægteska-
ber eller arrangerede ægteskaber.  
 
Da tilknytningskravet kun har haft en yderst begrænset betydning for indvandringen til Danmark i de senere 
år, må den mest rimelige reaktion på dommen fra EMD være at afskaffe tilknytningskravet for danske stats-
borgere. Vi bemærker i den forbindelse, at ingen andre europæiske lande har lignende regler i deres lovgiv-
ning, hvilket indgik med en vis vægt i dommen fra EMD.  
 
Da indholdet i tilknytningskravet som sagt er delvis sammenfaldende med indholdet i de nuværende regler 
for permanent opholdstilladelse, opfordrer vi til, at Folketinget også overvejer at gå skridtet videre og helt 
afskaffe tilknytningskravet for at forenkle lovgivningen. Eller alternativt ændre reglerne for permanent op-
holdstilladelse, som vi har opfordret til i vores høringssvar herom. Pointen er, at det ikke tjener noget for-
nuftigt formål at stille de samme krav til indvandrere flere gange.  
 
Tilknytningskravet harmonerer dårligt med reglerne for udstedelse af Schengenvisum 
Tilknytningskravet harmonerer meget dårligt med de regler for udstedelser af Schengenvisum, som er ved-
taget i EU. Schengenreglerne siger, at hvis en udlænding ønsker længerevarende ophold i Schengen, herun-
der f.eks. familiesammenføring, så skal der søges om dette før indrejsen i Schengen.  
 
Men dansk lovgivning siger modsat, at den udenlandske ægtefælle skal komme hertil på visum mindst en 
gang, før parret kan familiesammenføres, for ellers er tilknytningskravet ikke opfyldt. Dermed er der dis-
harmoni mellem de to regelsæt, hvilket betyder, at nogle par kastes rundt i systemet, hvor det for parrene 
virker som om, det ene kontor hos Udlændingestyrelsen ikke ved, hvad det andet kontor laver.  
 
Først får de afslag på visum, fordi ambassaden og Udlændingestyrelsen ikke tror på, de kun ønsker et kort-
varigt ophold. Og herefter får de så også afslag på familiesammenføring, fordi de aldrig har været i Danmark 
og dermed ikke opfylder tilknytningskravet. Sagerne løses normalt til sidst ved, at der alligevel udstedes 
visum, så tilknytningskravet kan opfyldes. Men forløbet kan vare i flere år, hvilket ikke tjener noget fornuf-
tigt formål for nogen. Der vil fremover blive endnu flere af disse sager, idet 4 yderligere lande for nylig er 
flyttet til den såkaldte Hovedgruppe 5, hvor der kun i helt særlige tilfælde kan udstedes visum til Danmark.  
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Generelle opholdsvilkår og holdningen over for udlændinge er også vigtig for udlandsdanskere 
I forbindelse med lanceringen af lovforslaget udtalte Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg 
følgende: 
 
”Vi har stramme familiesammenføringsregler for at begrænse tilstrømningen fra ikke-vestlige lande. Disse regler skal 
vi fastholde.” 
 
Som gennemgået i det foregående afsnit har tilknytningskravet i de senere år kun haft en yderst begrænset 
betydning for ”tilstrømningen” til Danmark, hvorfor det umuligt kan være nogen god grund til at fastholde 
det. Herudover er der imidlertid også et andet problem med politiske udsagn som det overstående. Nemlig 
at stort set al indvandring til Danmark kommer fra enten EU eller fra ikke-vestlige lande.  
 
Vestlige lande udgøres af alle EU-lande plus Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, 
Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand, mens hele resten af verden er ikke-
vestlig.  
 
Borgere fra EU, EØS og Schweiz har ret til fri bevægelighed, og det er begrænset, hvor mange mennesker 
fra de angelsaksiske lande, der ønsker at flytte til Danmark. Så selv hos Styrelsen for International Rekrutte-
ring kommer knap 90% af ansøgerne fra ikke-vestlige lande.  
 
Problemet med udsagn som det ovenstående er, at Inger Støjberg indirekte siger, at alle disse mennesker er 
uønskede i Danmark, alene fordi de er fra et ikke-vestligt land. Og så må man da spørge sig selv, hvorfor vi 
har regler, der giver dem mulighed for at søge opholdstilladelse med henblik på at arbejde eller studere i 
Danmark?  
 
Endnu mere uheldig bliver signalpolitikken, når et flertal i Folketinget vedtager et beslutningsforslag, hvis 
indhold muligvis utilsigtet er, at hvis ens forældre er født i et ikke-vestligt land, så er man ikke dansker. 
Uanset om man måske både er født her i landet, har boet her i 80 år og er dansk statsborger.  
 
Eksempelvis er det konservative folketingsmedlem Naser Khader ikke dansker jævnfør det beslutningsfor-
slag, han selv har stemt for, da han er en ikke-vestlig indvandrer. Men hvis det var rigtigt, så ville han følge 
Grundloven ikke være valgbar. Og Naser Khader sidder jo rent faktisk i Folketinget. Så noget hænger ikke 
rigtig sammen her. 
 
Hvis Danmark skal have succes med at rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft fra lande uden for 
EU, er regeringen og Folketinget nødt til at holde op med at omtale de mennesker, man gerne vil have her-
til, i negativt generaliserende vendinger baseret alene på deres nationale oprindelse. 
 
Det gælder også i forhold til målgruppen for dette lovforslag. Det vil i høj grad være asiatiske kvinder gift 
med danske mænd, der vil blive omfattet af lovforslaget, og disse lande er ifølge definitionen alle sammen 
ikke-vestlige. Hvis man som udlandsdansker sidder i f.eks. Singapore og kan læse i de danske medier, at ens 
ægtefælle ikke er velkommen i Danmark, fordi hun er ikke-vestlig, så kan det allerede i sig selv være en god 
grund til at blive i Singapore.  
 
De generelle opholdsvilkår har også betydning for lysten til at bosætte sig i Danmark. Mange udlandsdan-
skere har i sagens natur en internationalt orienteret karriere. Og så passer det dårligt, at det er stort set 
umuligt at få gjort ægtefællens opholdstilladelse permanent, da dette gør det svært at få skabt ro om famili-
ens liv, når man rejser meget og dermed f.eks. kan risikere at få problemer med samlivskravet. Vi har set 
eksempler på familier, der allerede bor i Danmark men som overvejer at flytte til Sverige alene af denne 
grund.  
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Reglerne for indvandring af arbejdskraft dækker næppe udlandsdanskeres behov 
Med lovforslaget gives et begrænset antal udlandsdanskere mulighed for ophold i Danmark på samme vilkår, 
som gælder for arbejdsimmigranter fra eksempelvis Indien, Kina eller USA. Umiddelbart er der ikke noget 
galt i dette, men det er vigtigt at være opmærksom på, at en opholdstilladelse som ”medfølgende familie” 
ikke giver de samme rettigheder og pligter i Danmark som en opholdstilladelse som familiesammenført. 
 
”Medfølgende familie” har ikke ret til at modtage uddannelsesstøtte, og skal betale studieafgift på videregå-
ende uddannelser. Omvendt har ”medfølgende familie” ikke pligt til at deltage i integrationsprogrammet, 
der stilles ingen boligkrav, der skal ikke stilles bankgaranti, og der skal ikke bestås nogen prøver i dansk for 
at bevare opholdstilladelsen. Der vil derfor være både fordele og ulemper ved at få opholdstilladelse efter 
den foreslåede ordning frem for almindelig familiesammenføring.  
 
Mest væsentligt er dog efter vores vurdering, at opholdstilladelse efter den foreslåede ordning vil være be-
tinget af, at den danske statsborger til stadighed er ansat i en stilling, der ville give mulighed for opholdstilla-
delse med henblik på at arbejde i Danmark, hvis han var udlænding.  
 
Dette svarer helt til, hvad der gælder for udenlandske arbejdstagere og deres familie. Men på netop det 
punkt er der en vigtig forskel på den situation, de to grupper befinder sig i. Hvis en indisk ingeniør har taget 
sin familie med til Danmark, og hans arbejdsgiver herefter går konkurs, så mister han selv sin opholdstilla-
delse. Og dermed er der naturligvis ingen grund til, at hans familie skal blive i Danmark heller. 
 
For den indiske ingeniør vil det være naturligt, at hele familien rejser samlet tilbage til Indien, hvor de i de 
fleste tilfælde alle vil være statsborgere. Arbejdsgiverens konkurs medfører derfor ikke, at familien må skil-
les. Og selv hvis det er tilfældet, fordi ægtefællen er fra et andet land end Indien, er Danmark ikke nærmest 
til at sikre familien mulighed for fortsat samliv.  
 
For en dansk-indisk familie er situationen imidlertid anderledes. Hvis den danske statsborgers arbejdsgiver 
går konkurs, og han enten modtager dagpenge fra A-kassen eller finder et midlertidigt ufaglært job, har han 
som dansk statsborger fortsat ret til at bo i Danmark. Men ægtefællens opholdstilladelse kommer i fare. Og 
fordi han er dansk statsborger, er det ikke sikkert, at han nødvendigvis kan få opholdstilladelse i Indien. Eller 
at familien for den sags skyld har lyst til at flytte til Indien.  
 
Da familien allerede er i Danmark, og den ene ægtefælle er dansk statsborger, vil Danmark klart være det 
nærmeste land til at sikre dem mulighed for fortsat samliv. Og derfor vil det efter vores vurdering i mange 
situationer være i strid med menneskerettighederne, hvis en opholdstilladelse inddrages, fordi den danske 
statsborger skifter til et job med en lavere løn eller en anden stillingsbetegnelse.  
 
EMD giver i sin praksis en ret vidtgående beskyttelse af eksisterende familieliv, hvorimod EMD har sagt, at 
en familie ikke selv kan vælge, i hvilket land et nyt familieliv skal etableres. Men her vil der blive tale om 
beskyttelse af et eksisterende familieliv. Og dermed kan situationen sammenlignes med udvisningssager, 
hvor der skal foretages en proportionalitetsvurdering.  
 
Det synes ret klart, hvordan den vurdering vil falde ud, hvis en families ”forbrydelse” alene består i, at ar-
bejdsgiveren er gået konkurs eller har gennemført en sparerunde. Vi tvivler derfor på, om den foreslåede 
bestemmelse om ophør af denne type opholdstilladelser overhovedet vil kunne anvendes i praksis i ret 
mange sager.  
 
Men den vil skabe utryghed hos de berørte familier. Hvilket i sig selv kan få dem til at sige nej tak til en ny 
tilværelse i Danmark på vilkår, hvor den danske statsborger grundlæggende behandles, som om han var 
indvandrer uden nogen form for tilknytning til Danmark.  
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Den foreslåede ordning virker unødvendigt kompliceret 
Af lovforslaget fremgår, at man som udgangspunkt ikke defineres som udlandsdansker, hvis man har opholdt 
sig under to år i udlandet. Herudover taler det imod ens ”udlandsdanskhed”, hvis: 
 

 Man er optaget på valglisten 
 Man ejer ejendom i Danmark, mens man har boet til leje i udlandet  
 Man har børn i Danmark 
 Man under udlandsopholdet har haft længerevarende ophold i Danmark udover, hvad der kan anses 

for ferie- og familiebesøg 
 Ens ansættelse i udlandet har været tidsbegrænset 

 
Med alle disse kriterier vil være svært for en udlandsdansker at vurdere, om han overhovedet kan komme i 
betragtning til ordningen, eller om hans ægtefælle i stedet skal søge om ”almindelig” familiesammenføring. 
Det er et problem, fordi ansøgningerne skal indgives til to forskellige myndigheder, og begge typer ansøg-
ninger er belagt med et højt gebyr.  
 
Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at de mange begrænsninger skyldes et ønske om at forebygge 
misbrug af ordningen. Der er imidlertid ingen grund til at frygte for noget misbrug. For det første er ord-
ningen ikke særlig attraktiv med de begrænsede rettigheder, den giver i Danmark. Og for det andet kan en 
dansk statsborger opnå EU-opholdsret til sin ægtefælle ved at flytte mindst 3 måneder til et andet EU-land.  
 
Så der findes allerede en nemmere måde at komme under et andet regelsæt for familiesammenføring, som 
samtidig giver væsentligt bedre rettigheder i Danmark. Vi forslår derfor, at ordningen, hvis den indføres, 
gøres væsentlig mere enkel. F.eks. kunne man nøjes med at konstatere, at den danske statsborger har været 
frameldt CPR i mindst 6 måneder, og at ansøgningen er indgivet i naturlig forlængelse af den danske stats-
borgers returnering til Danmark.  
 
Hvis tilknytningskravet fastholdes, bør der informeres langt bedre om dets indhold 
Bemærkningerne til lovforslaget må forstås sådan, at når en dansk statsborger har opnået ”stor tilknytning” 
til Danmark, så kræver det et sted mellem 2 og 8 års ophold i udlandet, før denne tilknytning risikerer ikke 
længere at være til stede. Vi antager, at de 2 år gælder for danske statsborgere, der kun netop havde opnå-
et tilknytning ved at bo 12 år i Danmark, hvorimod de 8 år gælder for danske statsborgere, der har haft 
hele deres opvækst og uddannelse i Danmark. 
 
Problemet er, at denne praksis ikke fremgår af det ellers ret omfattende vejledningsmateriale, der findes på 
hjemmesiden Nyidanmark. Siden Ministeriets ”bortfortolkning” af 26-års reglen har Ægteskab Uden Græn-
ser modtaget et stort antal spørgsmål fra danskere, der er bekymrede for, at de ikke opfylder tilknytnings-
kravet. Det gennemgående træk i spørgsmålene er, at folk tror, der skal væsentligt mindre end 8 års ud-
landsophold til, før de har mistet deres store tilknytning til Danmark. Vi har fået spørgsmål fra danskere, 
der frygter for, at selv 6 måneders ophold i deres ægtefælles hjemland kan være nok til, at de ikke opfylder 
tilknytningskravet.  
 
Danske myndigheder har vejledningspligt efter Forvaltningsloven, og på basis af de mange henvendelser til 
vores rådgivning må vi konkludere, at denne vejledningspligt ikke opfyldes i dag, når det drejer sig om ind-
holdet af tilknytningskravet. Det må der rettes op på, hvis Folketinget vælger at fastholde tilknytningskravet. 
Bemærkningerne til dette lovforslag kan danne et godt udgangspunkt for eksempelvis at skrive et nyt prak-
sisnotat, som herefter må offentliggøres på Nyidanmark, så det bliver tilgængeligt for både borgere, advoka-
ter og organisationer, der arbejder med området.  
 
Hvis der ikke informeres bedre om indholdet af tilknytningskravet, kan hovedproblemet i forhold til ud-
landsdanskere ende med at blive, at de afholder sig fra at flytte hjem, fordi de TROR, de vil få problemer 
med tilknytningskravet, uanset at dette for manges vedkommende ikke er tilfældet.  
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Dansk lovgivning bør følges, så længe den er gældende 
Da Ministeriet i sommeren 2016 ”bortfortolkede” 26-reglen i tilknytningskravet, udtrykte flere uafhængige 
jurister stærk tvivl om lovligheden heraf. Ægteskab Uden Grænser er enige i den kritik, som de uafhængige 
jurister dengang rejste af Ministeriets beslutning. 
 
Indholdet af dommen i Biao vs. Danmark er, at et antal naturaliserede danske statsborgere siden 2004 er 
blevet udsat for konventionsstridig diskrimination. Og det kan man ikke rette op på ved at fratage nogle 
andre danske statsborgere de rettigheder, de har efter gældende dansk lov.  
 
Ministeriet bør derfor ændre den instruks, det har givet til Udlændingestyrelsen til, at Udlændingestyrelsen 
ved anvendelse af tilknytningskravet skal tage hensyn til, om den herboende reference befinder sig i en situ-
ation, der kan sammenlignes med Biao vs. Danmark. Det vil i praksis betyde, at tilknytningskravet, så længe 
26 års reglen er en del af dansk lovgivning, ikke vil finde anvendelse i sager, hvor den herboende er dansk 
statsborger og mere end 26 år gammel.  
 
Hvad angår familier, der allerede har modtaget et afslag på ægtefællesammenføring med henvisning til til-
knytningskravet, bør de gives mulighed for at få genoptaget deres sag, hvis den herboende reference på 
ansøgningstidspunktet var dansk statsborger og mindst 28/26 år gammel, da ansøgningen blev afleveret. Det 
vil svare helt til, hvad man har gjort i andre sager, hvor en international domstol har underkendt dele af den 
danske udlændingelov som værende i strid med internationale konventioner eller med EU-retten.  
 
Vi antager, at Ministeriet denne gang valgte en anden løsning af bekymring for, at et stort antal familier vil 
bede om at få genoptaget deres sager. Vi vurderer imidlertid, at denne bekymring er ubegrundet. Ganske 
vist er der jævnfør figur 1 siden 2004 meddelt op imod 1.000 afslag pga. tilknytningskravet til ægtefæller til 
danske statsborgere. Men det må antages, at meget få af disse familier vil være interesserede i at få deres 
sager genoptaget. 
 
Langt de fleste har formentlig i mellemtiden fået løst deres problem ved at flytte til andre lande end Dan-
mark, eller ved at få en ny ansøgning om familiesammenføring godkendt. Nogle er måske blevet skilt, andre 
er afgået ved døden osv. Der er ingen, der efter et afslag på familiesammenføring sætter sig ned og venter i 
5-10 år på, at der evt. skal komme en dom fra en international domstol, som betyder, at de kan få deres sag 
genoptaget. Og derfor vil det være en stort set ”gratis” gestus at give en mulighed for genoptagelse for de 
få familier, der måtte være interesseret i det.  
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen, 
 
 
Kim Pedersen Nyberg, 
 
Bestyrelsesformand  
 


