
   
 

København d. 8. november 2014  
 

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven 
(Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge mv.)  
 
Justitsministeriet har 24. oktober 2014 anmodet om en udtalelse vedrørende forslag til lov om ændring af 
udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge mv.) - j.nr.: 2014-941-0040. 
 
Ægteskab Uden Grænser anbefaler at: 
 

• Retten til familieliv med ægtefælle og børn respekteres for alle borgere, der bor i Danmark 
• Udlændingestyrelsen får tilført de personalemæssige ressourcer, der er nødvendige for at undgå sti-

gende sagsbehandlingstider for familiesammenføring som følge af stigende sagsmængde 
• Der ved fremlæggelse af lovforslag udarbejdes en reel juridisk vurdering af lovforslagets forhold til 

internationale konventioner og EU-retten i stedet for et politisk bestillingsarbejde 
• Lovforslag sendes i høring i en periode på mindst 4 uger 

 
Forsinkelse af flygtninges adgang til familiesammenføring 
Hovedindholdet i lovforslaget er at indføre en ny midlertidig beskyttelsesstatus for flygtninge, der har behov 
for beskyttelse som følge af et ekstremt generelt niveau af vold i deres hjemland. Disse flygtninge skal frem-
over kun have opholdstilladelse for en periode på 1 år, hvorefter opholdstilladelsen dog kan forlænges, hvis 
beskyttelsesbehovet fortsat eksisterer. 
 
Begrundelsen for forslaget er, at Justitsministeriet vurderer, at flygtninge, der har behov for beskyttelse som 
følge af et ekstremt generelt niveau af vold i deres hjemland, har bedre udsigter til at kunne vende hjem 
relativt hurtigt end andre flygtninge.  
 
Ægteskab Uden Grænser bemærker i den forbindelse, at alle flygtninge i forvejen får tidsbegrænset op-
holdstilladelse, og at der i udlændingebekendtgørelsens §25 er mulighed for kun at give opholdstilladelse i 2 
år mod normalt 5 år, hvis det skønnes, at betingelserne for asyl ikke vil være til stede i en længere periode.  
 
Justitsministeren har bemyndigelse i Udlændingeloven til at fastsætte de nærmere regler for varigheden af 
tidsbegrænsede opholdstilladelser. Hvis det vurderes hensigtsmæssigt at forkorte varigheden af nogle flygt-
ninges tidsbegrænsede opholdstilladelse til 1 år, kan Justitsministeren derfor blot ændre teksten i udlændin-
gebekendtgørelsens §25 fra ”2 år” til ”1 år”. 
 
At regeringen i stedet har valgt at ændre selve udlændingeloven og indføre en helt ny form for beskyttelses-
status for flygtninge, tyder efter vores vurdering på, at hovedformålet med den ny beskyttelsesstatus ikke er 
øgede muligheder for repatriering af flygtninge men derimod at begrænse visse flygtninges adgang til familie-
sammenføring for på den måde at gøre det mindre attraktivt at vælge at søge om asyl i Danmark.   
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Af lovforslaget fremgår, at flygtninge, der får den nye beskyttelsesstatus, tidligst vil kunne søge om familie-
sammenføring med deres ægtefælle og børn efter 10 måneder. Begrundelsen herfor er i lovforslaget angivet 
som følger: 
 
”karakteren af opholdet her i landet for en udlænding, som er meddelt en 1-årig opholdstilladelse efter den foreslå-
ede ordning, er så usikker og varigheden af opholdet så begrænset, at den pågældendes familie bl.a. under hensyn til 
opretholdelsen af en effektiv immigrationskontrol ikke som udgangspunkt bør meddeles opholdstilladelse her i lan-
det.” 
 
Af svar på spørgsmål 862 UUI Alm. del samling 2013/2014 fremgår det imidlertid, at Udlændingestyrelsen i 
de første 8 måneder af 2014 har meddelt opholdstilladelse for 5 år til 98,5% af de flygtninge, der fik asyl i 
Danmark og for 2 år til de resterende 1,5%. Hvis den faglige vurdering i Udlændingestyrelsen var, at der er 
gode muligheder for, at en del af bla. de syriske flygtninge kan sendes hurtigt hjem pga. forbedrede forhold i 
hjemlandet, ville der være væsentligt flere af 1,5%, der havde fået meddelt opholdstilladelse for 2 år.  
 
Justitsministeriets vurdering af sandsynligheden for, at bla. syriske flygtninge kan sendes hurtigt hjem, er 
altså helt anderledes end Udlændingestyrelsens vurdering. Den mest sandsynlige forklaring herpå er for os 
at se, at Justitsministeriets vurdering er tilpasset regeringens politiske ønsker og dermed ikke er en reel 
faglig vurdering men et stykke politisk bestillingsarbejde. Det finder vi meget beklageligt og i strid med de 
grundlæggende demokratiske principper, som det danske samfund er bygget på.  
 
Det er Ægteskab Uden Grænsers vurdering, at lovforslaget med overvejende sandsynlighed er udtryk for 
konventionsbrud i forhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) artikel 8, idet der 
ikke er en reel og saglig begrundelse for at udskyde flygtninges adgang til familiesammenføring men alene en 
politisk begrundelse i form af et ønske om at motivere flygtninge til at vælge at søge om asyl andre steder 
end i Danmark.  
 
I den forbindelse bemærkes, at der er tale om flygtninge, der får asyl, fordi det generelle niveau af vold mod 
tilfældige civile er så højt i de områder, de kommer fra, at det ville være i strid med Den Europæiske Men-
neskerettighedskonvention at udsende nogen til det pågældende område uanset omstændighederne i øvrigt. 
 
Det betyder, at de efterladte ægtefæller og børn enten befinder sig i reel livsfare, eller alternativt allerede 
er flygtet og befinder sig på et midlertidigt opholdssted i f.eks. et naboland. Under sådanne omstændigheder 
vil en langvarig adskillelse være ekstra psykisk belastende for de pågældende, idet der ikke er en normal og 
sikker hverdag i hjemlandet, som de efterladte ægtefæller og børn kan fortsætte, indtil ansøgningen om 
familiesammenføring er godkendt. 
 
Regeringen har begrundet rimeligheden af lovforslaget med, at sagsbehandlingstiden for familiesammenfø-
ring i flere af vores nabolande er væsentligt længere end i Danmark. Dette er korrekt, men det er Ægteskab 
Uden Grænsers opfattelse, at sådanne meget lange sagsbehandlingstider for familiesammenføring også læner 
sig op af et konventionsbrud. 
 
I Sverige har sagsbehandlingstiden for familiesammenføring været støt stigende gennem de sidste 2-3 år, og 
er nu oppe på cirka 1½ år. Men det skyldes ikke, at det tager så lang tid at behandle sagerne. Det skyldes 
en bevidst politisk beslutning fra den tidligere svenske regerings side om ikke at tilføre Migrationsverket de 
nødvendige personalemæssige ressourcer til sagsbehandling. 
 
At sylte ansøgninger om familiesammenføring i 1½ år ved ikke at ansætte tilstrækkeligt mange sagsbehand-
lere er også en måde at forhindre familieliv på, og kan efter vores vurdering ikke siges at være udtryk for 
den respekt for retten til familieliv, som både Sverige og Danmark er forpligtet til at udvise jævnfør EMRK 
artikel 8.   
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Vi finder det yderst beklageligt, at de europæiske lande nu tilsyneladende forsøger at skubbe flygtninge over 
på hinanden ved at konkurrere om at have den længst mulige sagsbehandlingstid for familiesammenføring.  
 
Sagsbehandlingstid for familiesammenføring i Danmark 
Af svar på spørgsmål 46 UUI Alm. del samling 2014/2015 fremgår det, at den gennemsnitlige sagsbehand-
lingstid for familiesammenføring i Danmark lige nu er 123 dage i sager, hvor den herboende reference er 
dansk statsborger og 144 dage i sager, hvor den herboende er flygtning. 
 
Disse sagsbehandlingstider er i international sammenhæng relativt korte, hvilket er positivt. De er imidlertid 
stigende, idet Udlændingestyrelsen i 2014 har modtaget væsentligt flere ansøgninger om familiesammenfø-
ring, end de har haft tid til at behandle. 
 
På den baggrund anbefaler Ægteskab Uden Grænser, at Udlændingestyrelsen får tilført de nødvendige per-
sonalemæssige ressourcer til sagsbehandling, således at de gældende servicemål på 3 måneder i simple sager 
og 5 måneder i komplicerede sager så vidt muligt overholdes uanset det ekstra pres, som der pt. er på 
sagsbehandlingen pga. de mange flygtninge fra Syrien.  
 
Høringsfrister 
Den tidligere VK-regering havde en dårlig vane med ofte at haste lovforslag på udlændingeområdet igennem 
med høringsfrister på helt ned til 7 dage. Den nuværende regering har hidtil haft en bedre praksis på områ-
det med høringsfrister på generelt 4 uger.  
 
Ægteskab Uden Grænser finder det meget beklageligt, at regeringen med dette lovforslag har valgt at gå 
tilbage til en høringsfrist på kun 2 uger, især fordi der er tale om et lovforslag, der indebærer væsentlige 
forringelser af vilkårene for de mennesker, der berøres af det, og som giver anledning til tvivl om forholdet 
til internationale konventioner.  
 
Det har ikke været muligt for os at udarbejde høringssvar inden for den fastsatte frist, og netop fordi den 
var så kort, tillader vi os at sende vores høringssvar, uanset at fristen formelt er udløbet.  
 
De øvrige elementer i lovforslaget 
Ægteskab Uden Grænser er en organisation, der arbejder for retten til familieliv for borgere, der bor i 
Danmark. Vi arbejder derimod ikke med asylområdet, og derfor har vi ingen bemærkninger til de dele af 
lovforslaget, der handler om andre emner end flygtninges adgang til familiesammenføring med ægtefælle og 
børn.  
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen, 
 
 
Kim Pedersen Nyberg 
 
Bestyrelsesformand i Ægteskab Uden Grænser 
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