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Ifølge Eyvind Vesselbo fra Venstre, der har kontakter i indvandrermiljøet, har udlændingeloven ikke ændret 
på tvangsægteskaber.  Det er ganske almindelige gode borgere udlændingeloven går ud over.  
 
Borgere, gift med en udlænding, skal opfylde mange betingelser for at få lov til at bo i eget land. 
De bedst kendte er 24-årsreglen og tilknytningskravet som de fleste politiske partier fremhæver som god 
signalpolitik.    
 
Mere ukendt er bankgarantien og med denne henvendelse vil vi bede Dem om at se velvilligt på afskaffelsen 
af den økonomiske sikkerhed, som skal stilles når en ægtefælle bliver familiesammenført. Det er den sidste 
hurdle for at få opholdstilladelse til sin ægtefælle.  
Kan du ikke skaffe de 60.000 kroner bliver din ægtefælle afvist. 
Denne sortering af borgere, der kan få opholdtilladelse til deres partner og dem som ikke kan få 
opholdstilladelsen, ser vi som en diskrimination på basis af formueforhold. En diskrimination mellem dem 
som har en formue på 60.000 kroner eller mere og dem som ikke har den nødvendige formue.  
 
Er din formue for lille, er det private selskaber der afgør om parret kan leve sammen i Danmark eller om de 
af myndighederne bliver "henvist" til et andet land.  
For godt et år siden har vi henvendt os til bankerne for at høre hvor villige de var til at give disse lån.  
Skal du have et lån, skal banken vide hvor meget du tjener. Du skal kreditvurderes. Du skal have  8.000 
kroner tilovers efter at de faste udgifter såsom husleje, transportomkostninger, bidrag til fagforeningen, 
telefon, el og opvarmning er betalt. Og hvor mange har det?  
Det var dengang. Med den nuværende finanskrise er opnåelsen af et banklån blevet umuligt for endnu flere 
gode borgere. 
  
Unge mennesker der studerer, danskere der har boet i udlandet og vender hjem, pensionister der har 
arbejdet hele deres liv i Danmark og som lever af deres folkepension, og rent faktisk også 
mange nuværende fuldtidsansatte lønmodtagere, kan ikke få et banklån på 60.000 kroner i 7 år. 
  
Når ægteparret ikke kan udholde tanken om at være adskilt i hvert sit land, henviser Danmark dem begge til 
udlandet.  
 
Det er kynisk. Det er ikke fair. Det har ingenting at gøre med partiets valgpropaganda: at forhindre 
tvangsægteskaber.  
 
Helt ærligt. Siger De ikke også: ja tak til eget valg af ægtefælle – for alle - uden straf – uden bortvisning - 
også for studerende, for lønmodtagere og for pensionister. Ikke kun for de rige ? 
 
En ud af ti danskere gifter sig med en udlænding. 
 
Vi håber at Deres indflydelse indenfor partiet vil blive brugt for at tage hensyn til alle borgere. 
  
  
  
  


