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Lovforslag om familiesammenføring rummer mange problemer 
 

Søren Pind har fremsat et ændringsforslag til det lovforslag om reform af ægtefællesammenførings-

reglerne, som Folketinget efter planen vedtager 1. juni. Ændringsforslaget betyder, at ægtefæller fra 

nogle lande fremover ikke skal bestå den indvandringsprøve, der samtidig gøres betydeligt sværere, 

end den er i dag. Ægteskab Uden Grænser er helt enige med Institut for Menneskerettigheder og 

Justitsministeriet i, at dette sandsynligvis er i strid med både Den Europæiske Menneskerettigheds-

konvention og FN´s racediskriminationskonvention. 

 

”Forslaget om at fritage f.eks. amerikanske ægtefæller fra kravet om at bestå indvandringsprøven 

svarer fuldstændig til, at man siger, at ansøgningsgebyret skal være 5.000 kroner for amerikanske 

ægtefæller men 500.000 for ægtefæller fra Irak eller Afghanistan” siger formand for Ægteskab 

Uden Grænser Lars Kyhnau Hansen. 

 

”Det er i forvejen obligatorisk for de familiesammenførte at lære dansk i integrationsprogrammet, 

så indvandringsprøvens sprogdel har ikke nogen anden virkning end, at den gør det sværere og dy-

rere for dem, der ønsker familiesammenføring” fortsætter Lars Kyhnau Hansen. 

 

Ægteskab Uden Grænser mener desuden, at lovforslaget også indeholder flere andre uafklarede 

problemer i forhold til menneskerettighederne og i forhold til Danmarks medlemskab af EU. På den 

baggrund sendte vi i mandags et brev til Udvalget for Udlændinge og Integration, hvori vi gennem-

går de problemer, som vi ser i lovforslaget og opfordrer til, at 2. og 3. behandlingen udsættes, så 

problemerne kan nå at blive ordentligt afklarede.  

 

”Vi mener, at der er stor risiko for, at regeringen med sit lovforslag krænker de rettigheder, som 

både økonomisk aktive tyrkiske statsborgere og danske unionsborgere har pga. Danmarks medlems-

skab af EU.” siger Lars Kyhnau Hansen. ”Endvidere mener vi, at det er i strid med Menneskerettig-

hedskonventionens forbud imod diskrimination, at Danmark har to parallelle regelsæt for familie-

sammenføring, som betyder, at danske statsborgere er ringere stillet i deres eget land end statsbor-

gere fra alle andre lande.” ”Vi kan slet ikke se, hvad den saglige grund er til at diskriminere imod 

danske statsborgere i sager om familiesammenføring.”   
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