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                     20. november 2010 

Åbent brev til Danmark 
 
Af Anne Zacho Møller, formand for Ægteskab Uden Grænser og 

Lars Kyhnau Hansen, næstformand for Ægteskab Uden Grænser 
 

Aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om at stramme de danske familiesammenførings-

regler endnu engang har skabt chok og forfærdelse blandt mange dansk-udenlandske familier. Det 

er ekstremt nedværdigende for disse familier hele tiden at få at vide, at de er en belastning for sam-

fundet og årsag til alverdens problemer lige fra fundamentalistisk radikalisering til manglende kage 

og saftevand i lægens venteværelse. Alene fordi den ene i familien er født i et andet land end Dan-

mark.  

 

For nogle dansk-udenlandske familier er det nu kommet dertil, hvor de i ramme alvor overvejer, om 

de overhovedet tør blive boende i Danmark, selvom de har boet her i mange år allerede. De så nem-

lig i foråret, at regeringen og Dansk Folkeparti pludselig ændrede vilkårene for deres tilværelse ved 

at stramme reglerne for at få tidsubegrænset opholdstilladelse uden at lave nogen form for over-

gangsordning for dem, som allerede har boet og arbejdet i Danmark i mange år.  

 

Disse mennesker skal nu bl.a. have 15 point for såkaldt medborgerskab. Men den prøve, som man 

skal bestå for at få disse 15 point, den findes slet ikke endnu og bliver tidligst klar i løbet af 2011. 

Og hvis den udenlandske ægtefælle bliver syg og ikke kan arbejde mere, så er der ingen kære mor. 

Så kan opholdstilladelsen aldrig gøres tidsubegrænset, og familien skal derfor blive ved med at søge 

om forlængelse hvert 2. eller 3. år og frygte for, om de overhovedet kan få lov til at blive sammen i 

Danmark. 

 

Sådan kan man naturligvis ikke behandle mennesker, uden at de bliver utrygge og føler sig uønske-

de i Danmark. Og at der oven på den omgang skal laves nye store stramninger af udlændingeloven 

½ år senere, det får mange til at spørge sig selv, hvordan reglerne mon vil se ud om 4 eller 5 år?  

 

Nogle dansk-udenlandske familier overvejer derfor at flytte sig selv og deres børn til Sverige i 4-5 

måneder, alene for bagefter at kunne få ophold i Danmark efter EU-reglerne. Dermed vil de kunne 

sove roligt om natten uden hele tiden at bekymre sig om, hvad politikerne finder på i morgen, som 

kan rive tæppet væk under dem og deres børn. 

 

Og for danskere, som ikke har fået deres familie til Danmark endnu, tårner problemerne sig op efter 

aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti. De skal nu låne 124.462 kroner i banken til en ga-

ranti i stedet for 62.231 kroner. Og det siger sig selv, at det kan den studerende og postbudet og 

hjemmehjælperen ikke.  
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Pengene skal officielt bruges til at dække kommunens udgifter til sociale ydelser til den udenland-

ske ægtefælle. Men hvis den udenlandske ægtefælle modtager sociale ydelser, så inddrages op-

holdstilladelsen. Det er der derfor kun yderst få, der gør. Kravet har derfor intet andet formål end at 

chikanere danske statsborgere og deres familie. Også selvom familien i praksis klarer sig selv uden 

hjælp  fra det offentlige.  

 

Pointkravet betyder i praksis, at den udenlandske ægtefælle fremover mindst skal have en uddannel-

se, der svarer til sygeplejerske. Eller have arbejdet på fuld tid i 2½ år ud af de sidste 3 år. Eller tale 

engelsk, tysk, fransk eller spansk på niveau svarende til studieprøven C1. Pointsystemet betyder 

derfor ingen nye forhindringer for de danskere, som har giftet sig med en udlænding, der har et af 

disse sprog som sit modersmål, og hvor begge er over 24 år.  

 

Men alle andre skal i praksis enten have en uddannelse, der mindst svarer til sygeplejerske eller 

have arbejdet i 2½ ud af de sidste 3 år. Det rammer bl.a. børn af danske fædre og udenlandske mød-

re. For kvinder kan jo nu engang ikke arbejde på fuld tid, medens de er gravide eller har små børn. 

Og mange steder i udlandet findes der ikke vuggestuer og børnehaver med offentlige tilskud, som 

der gør i Danmark.  

 

Pointkravet krænker derfor danske børns ret til at vokse op i en normal kernefamilie med deres far 

og mor. Der bliver langt flere pendlerbørn fremover som følge af de her regler. At allerede de nu-

værende regler har medført, at mange danske børn er blevet pendlerbørn, kan man læse om i en 

rapport, som SFI har udgivet om konsekvenserne af de stramme familiesammenføringsregler. 

 

Og så er der de administrative problemer i ordningen. Hvordan ser en lønseddel fra Uganda eller 

Vietnam nu ud, og er den virkelig ægte? Det bliver morsomt for de ansatte i Udlændingeservice at 

skulle sidde og rode med det. 

 

Endelig indfører man et skærpet tilknytningskrav, som tvinger alle udlændinge, der er gift med en 

18-27 årig dansker, til at komme til Danmark på flere langvarige visumophold. Det koster dyrt i 

rejseudgifter og tabt arbejdsfortjeneste og vil derfor få mange unge ressourcestærke par til at vælge 

at bo i et land, hvor man ikke stiller den slags forhindringer op for dem. 

 

Samtidig gør det skærpede tilknytningskrav det umuligt at opfylde pointkravet ved at arbejde, hvis 

man er gift med en dansker, som er under 28 år. For man kan jo ikke på samme tid være i Danmark 

for at optjene tilknytning og i sit hjemland for at optjene point. Hvis du som dansker er under 28 år, 

må du derfor kun gifte dig med en udlænding, som er sygeplejeske eller advokat eller lignende. En 

håndværker eller arbejdsmand duer ikke. 

 

Det mest groteske ved det hele er næsten, at samtidig med at danskere skal leve op til flere og flere 

krav for at bo i Danmark med deres familie, så har de mange indvandrere, som i dag kommer til 

Danmark for at arbejde eller læse på universitetet, lov til at tage deres familie med sig uden andet 

krav end, at de skal forsørge familien. Indvandrere fra f.eks. Kina og Pakistan må altså gerne bo i 

Danmark med deres familie, bare indvandrene er her for at arbejde eller læse på universitetet. Men 

danske statsborgere må ikke bo i Danmark med deres familie. 

  

Så vidt vi ved, er Danmark det eneste land i verden, som gør det sværere for sine egne statsborgere 

at bo i landet med deres familie, end for statsborgere fra andre lande. Det er ikke kun en europæisk 

bundskraber, det er også en global bundskraber. 
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”Jamen hvordan kan det dog gå til, at de danske politikere har fundet på noget så åndssvagt”? vil 

mange nok spørge. Og det spørger vi også om i Ægteskab Uden Grænser. Og vi tror det handler om, 

at der er indgået en studehandel mellem regeringen og Dansk Folkeparti. 

 

Dansk Folkeparti er imod islam og ønsker derfor, at der kommer så få muslimer til Danmark som 

muligt. Og det ønske deles også af mange i Venstre, selvom de normalt ikke siger det lige så tyde-

ligt som Dansk Folkeparti. Både Venstre og Konservative ønsker til gengæld, at der kommer højt-

uddannede udlændinge til Danmark, fordi det er godt for erhvervslivet og vores økonomi.  

 

Og de to ønsker kombinerer man så ved at gøre det let for højtuddannede indvandrere at flytte til 

Danmark med eller uden deres familie. Men sværere og sværere for danskere at bo i Danmark med 

deres familie, hvis deres ægtefælle er født syd for Dybbøl Banke.  

 

Det er nemlig sådan, at omkring 1/3 af de udlændinge, som danskerne gifter sig med, er muslimer, 

hvorimod muslimer udgør en mindre del af de udlændinge, der kommer hertil for at studere eller 

arbejde. Så det er i virkeligheden, hvad det hele handler om, selvom man pakker det ind i pæne ord 

om samfundsøkonomisk nødvendighed. 

 

Når danske politikere siger ”vi vil kun have nogle hertil, som ønsker at bidrage til samfundet”, så 

mener de i virkeligheden ”vi vil helst kun have nogle hertil, som ikke er muslimer”. Det er den un-

derliggende dagsorden for hele den førte udlændingepolitik, og det har det været lige siden rege-

ringsskiftet i 2001. 

 

Det har været fremme i medierne, at stramningerne af Udlændingeloven til trods, så kan man ’bare’ 

rejse til et andet EU-land i nogle få måneder og derefter bruge sin ret til fri bevægelighed indenfor 

unionen til at flytte tilbage til Danmark igen. Det er helt korrekt. Det betyder at alle andre EU-

borgere kan flytte til Danmark med deres familie uanset dennes nationalitet, og det betyder at dan-

ske statsborgere kan bruge denne vej ud af Danmark til at komme ind igen. Vel at mærke på et langt 

mere fordelagtigt lovgrundlag end det danske.  

 

Men det kan vel ikke være rimeligt, at man skal forlade sit hjemland for at få lov til at bo der? Det 

er naturligvis både hårdt, dyrt og opslidende at flytte over grænser – bare for at flytte over grænser. 

Men det er og bliver en mulighed, hvis man vil leve sammen med sin elskede og sine børn. Og Æg-

teskab Uden Grænser anbefaler varmt, at man benytter sig af den. Så bliver man nemlig meget bed-

re stillet i Danmark, end hvis man får opholdstilladelse efter de danske regler. 

 

Fastboende uden dansk statsborgerskab rammes særlig hårdt af de nye regler, da de ikke kan benyt-

te sig af EU-reglerne. Denne gruppe udgjorde i 2009 cirka 10% af dem, der fik en ægtefælle eller et 

barn til Danmark efter de regler, som man nu vil stramme. Andre 10% var flygtninge, som typisk 

får dispensation, fordi de ikke kan leve i ægtefællens hjemland. Og de sidste 80% var danske stats-

borgere. Man laver altså i Danmark en kritisabelt stram særlovgivning rettet imod mindre end 400 

mennesker. Og samtidigt blæser man på, at man med den lovgivning rammer 8-10 gange så mange 

af sine egne statsborgere og om ikke andet tvinger dem til at flytte til et andet EU-land i en periode. 

 

Det er ekstremt og det er på tide, at langt flere siger fra over for det, end tilfældet er i dag. Vi vil 

derfor opfordre alle danske politikere til at droppe de partitaktiske hensyn og den misforståede loya-
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litet over for ledelsen i deres parti. I stedet bør vi alle tage en åben og ærlig debat med hinanden om, 

hvad det er for et samfund, vi ønsker at leve i. 

 

I Ægteskab Uden Grænser har vi intet imod, at højtuddannede indvandrere flytter til Danmark og 

tager deres familie med sig. De skal være så hjertelig velkomne, for i fremtiden får vi brug for flere 

hænder på arbejdsmarkedet. Men det må naturligvis også være sådan, at danskere kan bo i Danmark 

med deres familie på mindst lige så gode vilkår som dem, man tilbyder indvandrere.  

 

Uanset hvilken religion de har. Uanset om de selv og deres ægtefælle er postbud eller direktør. Og 

uanset at de har fået børn og derfor ikke har haft tid til at arbejde på fuld tid i 2½ år inden for de 

sidste 3 år. Alt andet er efter vores mening helt urimeligt. 

 


