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Indledning 
 
Ved email af 2. marts 2012 (sagsnr. 2012-960-0003) har Justitsministeriet anmodet om Ægteskab 
Uden Grænsers eventuelle bemærkninger til ovennævnte lovforslag. Vi vil gerne takke for 
muligheden for at komme med inputs til det politiske arbejde på dette område, som har betydning 
for en del dansk-udenlandske familier, hvor den udenlandske ægtefælle har børn fra et tidligere 
forhold. 

Resume  
 
Ægteskab Uden Grænser anbefaler at: 
 

• Danmark går tilbage til den simple lovgivning om familiesammenføring af børn, vi havde 
indtil 2004, og som man har i de fleste andre vestlige lande. 

 
• Danmark fremover kun har et regelsæt for familiesammenføring af børn udover EU`s regler 

om fri bevægelighed. 
 

• Alle ansøgninger om familiesammenføring af børn behandles af den samme offentlige 
myndighed, som f.eks. kan høre under Justitsministeriet. 

 
• Reglen om inddragelse af børns opholdstilladelse ved såkaldte genopdragelsesrejser 

afskaffes, da den er et uegnet redskab til at forebygge sådanne rejser og som oftest alene vil 
føre til, at der må udstedes en ny opholdstilladelse til barnet. 

 
• Forældre til børn med dansk statsborgerskab som det absolutte udgangspunkt får 

opholdstilladelse i Danmark, således at danske børn sikres de bedste forudsætninger for en 
vellykket integration og et godt liv i Danmark. 

1. Generelle bemærkninger til lovforslaget 
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre en række mindre justeringer i de regler for 
familiesammenføring med børn, som blev indført i 2004 med lov nr. 427. Før vedtagelsen af lov nr. 
427 havde børn under 18 år en generel ret til at blive familiesammenført med deres far eller mor, 
som boede lovligt i Danmark, og dermed svarede den danske lovgivning på området til den 
lovgivning, man har i næsten alle andre vestlige lande.  
 
I november 2011 udgav EU-kommissionen en grønbog om familiesammenføring, og af den fremgår 
det, at der i EU´s familiesammenføringsdirektiv findes stand-still klausuler, som tillader de 24 
medlemslande, der deltager i direktivet, at bevare regler, som omtrent svarer til de danske, hvis de 
havde sådanne regler før direktivets tilblivelse i 2003. EU-kommissionen oplyser imidlertid i 
grønbogen, at ingen af de 24 medlemslande anvender klausulen til at fastholde en aldersgrænse på 
15 år, og kun 1 af de 24 medlemslande anvender den til at fastholde et krav til børn over 12 år, om 
at barnet skal følge med sin forælder inden for en vis tidshorisont. 
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De danske regler på området er dermed ude af trit med reglerne i de lande, vi normalt sammenligner 
os med, hvilket også fremgår af svaret på UUI alm. del spørgsmål 140 i denne folketingssamling. 
Af dette svar fremgår således, at der i Norge, Finland, Sverige og Holland er en generel adgang til 
familiesammenføring med børn under 18 år, og de eneste krav, der er nævnt i redegørelsen fra de 
nævnte landes myndigheder, er, at der i nogle tilfælde stilles et krav til forsørgelsesevne hos den 
forælder, der ønsker at få sit barn til det pågældende land. En sådan bestemmelse indførte Danmark 
også i 1992, men i dag anvendes den kun sjældent. 
 
I Ægteskab Uden Grænser er vi uforstående over for, hvorfor vi i Danmark ikke bare kan have 
regler for familiesammenføring med børn, som svarer til dem, man har i andre vestlige lande, og 
som vi havde i Danmark frem til 2004. Og dette lovforslag giver os derfor ikke så meget anledning 
til at knytte bemærkninger til de ting, som regeringen nu vil ændre, da de alle sammen må formodes 
at medvirke til, at færre børn fremover kommer i klemme i de helt specielle danske regler. Hvilket 
da bestemt er positivt. Vores bemærkninger går mere på de ting, som regeringen har valgt ikke at 
ændre på. 

2. 2-års regel for børn under 15 år 
 
Med lov nr. 427 blev der i 2004 indført en generel formodningsregel i den danske udlændingelov, 
hvor man stik imod al sund fornuft postulerer, at et barn ”ikke kan integreres” i Danmark, hvis det 
kommer hertil mere end 2 år efter sin far eller mor og pt. bor i et land, hvor barnets anden forælder 
også bor. Bestemmelsen betyder, at forældre, der ikke længere lever sammen, og hvor den ene 
forældre er flyttet til Danmark, senest 2 år herefter skal træffe beslutning om, hvorvidt barnet også 
skal flytte til Danmark. Har forældrene ikke truffet den beslutning, inden 2-års fristen udløber, vil 
de som den absolutte hovedregel ikke længere kunne vælge, at barnet skal bo i Danmark. 
 
Med dette lovforslag lægger regeringen op til, at 2-års reglen skal fortsætte, men at den ikke 
længere skal gælde for børn under 8 år. Ægteskab Uden Grænser finder, at dette er et skridt i den 
rigtige retning, men samtidig et uforståeligt lille og forsigtigt skridt. Når man indfører en sådan 
aldersgrænse, hvorfor så ikke i det mindste sætte den til f.eks. 12 år, som er tilfældet i det ene andet 
EU-land, hvor man i det hele taget har en sådan lovgivning? Eller hvorfor ikke bare afskaffe reglen 
helt og dermed forenkle lovgivningen og administrationen af den betydeligt? I bemærkningerne til 
lovforslaget står der følgende om regeringens motivation for at fastholde 2-års reglen: 
 
”Regeringen finder, at mindreårige udlændinge, der skal bo i Danmark, skal have deres opvækst 
her i landet og derfor bør komme her til landet på et så tidligt tidspunkt som muligt. Det skaber det 
bedste grundlag for en god integration af barnet i det danske samfund og giver dermed det enkelte 
barn de bedste muligheder for et vellykket liv her i landet. 
  
I den forbindelse er det efter regeringens opfattelse afgørende, at barnet opholder sig her i landet i 
barnets formative år, hvor barnets sociale færdigheder, sproglige kompetencer og faglige 
kundskaber i særlig grad tager form, og hvor barnet selv i stadig højere grad etablerer personlige 
kontakter og et socialt netværk. En sådan udvikling hos et barn vil ofte gradvist begynde i de første 
år af barnets skolegang.” 
 
Ægteskab Uden Grænser er enig med regeringen i, at det formentlig i de fleste tilfælde er bedst for 
et barn, der skal flyttes fra et land til et andet, at denne flytning sker så tidligt som muligt i barnets 
liv. Men er dette virkelig så altafgørende vigtigt, at det er noget, der bør forsøges reguleret via 
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lovgivning? Og var det virkelig det hensyn, der var den primære årsag til, at 2-års reglen blev 
indført i 2004? 
 
Vi læser altid med interesse de høringssvar, som andre høringsparter har sendt til lovforslag, hvor vi 
selv har afgivet høringssvar, og blandt de mange høringssvar til L104 om ændring af 
ægtefællesammenføringsreglerne mm. har vi især hæftet os ved det, der er indsendt af Dansk 
Racediskriminationscenter (DRC). DRC anvender i deres høringssvar betegnelsen ”den falske 
melodi” om det forhold, at de danske politikere siden 2002 udadtil har postuleret nogle pæne og 
ædle formål med den udlændingelovgivning, som de vedtog, hvorimod det reelle formål med 
lovgivningen ofte har været ren og skær indvandringsbegrænsning. 
 
Ægteskab Uden Grænser er fuldstændig overbevist om, at det reelle formål med 2-års reglen var 
indvandringsbegrænsning. Det bygger vi bla. på, at hvis det primære formål med reglen havde 
været at sørge for, at børn kom tidligere til Danmark, så ville man selvfølgelig have lavet nogle 
overgangsbestemmelser i loven, således at de forældre, der allerede havde boet i Danmark i mere 
end 2 år, fik en rimelig frist til at få deres børn hertil. Og lov nr. 427 ses ikke at indeholde sådanne 
overgangsbestemmelser.  
 
Konsekvensen af lov nr. 427 blev derfor, at udlændinge, der havde fået opholdstilladelse før 1. juli 
2002, med meget kort varsel blev afskåret fra at få deres børn til Danmark andet end under nogle 
helt særlige omstændigheder, som myndighederne så desuden siden da har administreret yderst 
restriktivt. Som der står i bemærkningerne til lovforslaget, har det siden 1. juli 2004 haft 
”undtagelsens karakter”, at et barn har kunnet familiesammenføres, hvis der var gået mere end 2 år, 
siden dets far eller mor kom til Danmark. 
 
Og det er så alligevel ikke helt rigtigt. For også når det drejer sig om adgangen til at få 
familiesammenført børn, har der siden vedtagelsen af lov nr. 427 i 2004 været en positiv 
særbehandling af arbejdsmigranter og udenlandske universitetsstuderende. Disse har hele tiden 
kunnet få sammenført deres børn efter regler som dem, der før lov nr. 427 gjaldt for alle. Dvs. indtil 
barnet er fyldt 18 år, og uanset hvor længe der er gået, siden barnets far eller mor selv flyttede til 
Danmark. 
 
En sag, der har været meget omtalt i medierne, er den om den 12-årige thailandske dreng Sirapat, 
hvis mor tøvede med at få ham til Danmark, fordi hun først ville være helt sikker på, at hendes 
ægteskab med en dansk mand holdt. Sirapats mor ønskede således ikke at udsætte ham for en risiko 
for først at skulle omplantes fra Thailand til Danmark og herefter måske få år senere tilbage til 
Thailand igen, fordi hun var nødt til at rejse hjem efter et forlist ægteskab.  
 
Sirapats mor forsøgte dermed at varetage sit barns interesser ud fra nogle overvejelser, der må siges 
at være lige så relevante og seriøse som dem, der ligger bag regeringens erklærede ønske om, at 
børn skal komme til Danmark så hurtigt som muligt. Og hvis Sirapats mor havde været en 
pakistansk eller indisk arbejdsmigrant, som havde fået greencard til Danmark og et job som 
lagerarbejder i Ikea, så havde der ikke været noget som helst problem i dette. Så havde Sirapat bare 
fået opholdstilladelse uden videre diskussion. Men fordi hans mor er en thailandsk kvinde, der er 
gift med en dansk mand, skulle han søge efter nogle helt andre regler, og derfor blev det et ”nej.”  
 
På Venstres seneste landsmøde udtalte tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, at det vigtige 
nu ikke længere er, hvor mange indvandrere der kommer til Danmark. Det vigtige er i stedet, at der 
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overhovedet kommer nogen, og at det er ”de rigtige”, der kommer. Og det må jo så føre til den 
konklusion, at det åbenbart er Venstres holdning, at man er en ”rigtig” slags indvandrer, hvis man er 
en 17-årig søn af en pakistansk arbejdsmigrant, der har fået greencard til Danmark og job som 
lagerarbejder i Ikea. Hvorimod man er en ”forkert” slags indvandrer, hvis man er en 12-årig søn af 
en thailandsk kvinde, der er gift med en dansk mand, og som måske arbejder samme sted.  
 
Sirapat ville også have været helt anderledes godt stillet, hvis hans mor havde giftet sig med en 
polsk håndværker, som bor i Danmark. Så ville Sirapat nemlig have opholdsret efter EU´s direktiv 
om fri bevægelighed, og så måtte han gerne slutte sig til sin mor i Danmark, lige indtil han fyldte 21 
år, og uanset hvornår hans mor selv flyttede hertil. Den ret kan Sirapats danske stedfar så også give 
Sirapat ved at flytte til et andet EU/EØS-land end Danmark i en periode og tage Sirapats mor og 
Sirapat med sig. Så vil både Sirapat og hans mor nemlig få ret til at opholde sig i Danmark efter 
EU´s regler om fri bevægelighed, når den glade familie vender tilbage til Danmark. 
 
Og det er da godt, at der findes sådanne robuste og retfærdige løsninger på bla. Sirapats problem. 
Men den store forskelsbehandling af børn, der befinder sig i en i øvrigt sammenlignelig situation, 
forekommer hverken saglig eller rimelig. Og fordi den ikke er saglig, er den givetvis også 
konventionsstridig, idet konsekvenserne af et afslag på familiesammenføring for de berørte skal stå 
i et rimeligt forhold til de samfundsmæssige hensyn, som lovgivningen varetager. Og vi må derfor 
gentage det synspunkt, som vi fremsatte i vores høringssvar til L104, at Danmark fremover kun bør 
have et regelsæt for familiesammenføring. Og desuden bør dette regelsæt selvfølgelig ikke afvige 
alt for meget fra EU´s regler om fri bevægelighed, da det også skaber en usaglig og urimelig 
forskelsbehandling mellem personer, der befinder sig i en i øvrigt sammenlignelig situation.  
 
Og samtidig finder vi anledning til at gentage DRC´s spørgsmål fra høringen om L104 og spørge, 
hvorfor den ny regering dog fortsætter med at synge den falske melodi, som blev skabt af den gamle 
regering? Hvorfor dog blive ved med at forsøge at bilde vælgerne ind, at 2-års reglen i hovedsagen 
har til formål at få børn tidligere til Danmark? Hvorfor ikke bare sige det, som det er? Nemlig at 
reglen har til formål at begrænse indvandringen. Og så herefter tage stilling til, om det hensyn 
stadig skal sættes højere end hensynet til børns tarv og til en enkel og dermed administrerbar 
lovgivning. Og det er jo ikke fordi, ”hele Verden” vil flytte til Danmark, hvis man afskaffer 2-års 
reglen. Antallet af afslag pga. 2-års reglen har ligget mellem 77 og 179 om året, siden den blev 
indført i 2004. Tallene er oplyst i svaret på UUI alm. del spørgsmål 335 i folketingssamling 
2010/2011 og er vist i figur 1. 
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Til sammenligning er i figur 2 vist antallet af familiesammenføringer af børn før og efter 
indførelsen af 2-års reglen i 2004 efter det regelsæt, hvor 2-års reglen gælder. 
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Som det ses af figur 2, var antallet af familiesammenføringer af børn allerede faldet markant i 2004, 
da man indførte 2-års reglen. Og årsagen hertil var givetvis de stramninger af betingelserne for både 
asyl og ægtefællesammenføring, der blev gennemført i 2002 med lov nr. 365. Som vi skrev i vores 
høringssvar til L104, kom der i 2000-2001 mange flygtninge til Danmark fra Irak og Afghanistan, 
og disse flygtninge havde mange børn, som efterfølgende blev familiesammenført. Og 
opbremsningen i flygtningestrømmene fra de to lande som følge af politiske ændringer i landene og 
som følge af ændringer i den danske asyllovgivning i 2002 har derfor spillet en langt større rolle for 
antallet af familiesammenføringer af børn end indførelsen af 2-års reglen i 2004. 
 
Hertil skal desuden bemærkes, at der i de senere år har været omkring 3.500 årlige 
familiesammenføringer til arbejdsmigranter og universitetsstuderende efter Udlændingelovens §9c, 
og en del af disse er naturligvis børn. Hvor mange ved Ægteskab Uden Grænser desværre ikke, da 
familiesammenføringer efter Udlændingelovens §9c til arbejdsmigranter og universitetsstuderende 
kun opgives som et samlet årligt antal i Justitsministeriets statistiske publikationer, hvor der ikke 
angives nogen fordeling på ægtefæller og børn. Men det er næppe en urimelig antagelse, at omkring 
halvdelen af alle familiesammenføringer af børn i dag sker efter Udlændingelovens §9c til 
arbejdsmigranter og universitetsstuderende og dermed ikke fremgår af figur 2 og ikke er omfattet af 
2-års reglen. Og hertil kommer så desuden et omtrent lignende antal børn med opholdsret efter EU-
reglerne. Tallene i figur 2 er derfor slet ikke dækkende for antallet af udenlandske børn, der hvert år 
flytter til Danmark, men da de samlede tal ikke findes i de officielle publikationer, kan vi desværre 
ikke vise dem. 
 
Udover aldersgrænsen på 8 år i 2-års reglen foreslås der også en række præciseringer af de forhold, 
der skal indgå i formodningsvurderingen. Nogle af disse vurderinger som f.eks., om der har været 
strid om forældremyndigheden, skal allerede foretages i dag, og der er mindst et eksempel på, at 
Justitsministeriet har underkendt et afslag givet af Udlændingestyrelsen, hvor der havde været strid 
om forældremyndigheden. Men alligevel dukkede der i efteråret 2011 en ny sag op i pressen, hvor 
Udlændingestyrelsen igen havde givet afslag til en 7-årig thailandsk pige i en sag, hvor 
omstændighederne ellers umiddelbart forekommer at være fuldstændig identiske med 
omstændighederne i den sag, hvor deres afgørelse tidligere var blevet omstødt. Og på den baggrund 
kan det sikkert være udmærket at skrive det ind i selve lovteksten, hvad det er for vurderinger, 
Udlændingestyrelsen forventes at foretage. Umiddelbart forekommer deres sagsbehandlere jo 
således at have meget svært ved at følge de praksisnotater, der er lavet.  
 
Den sagsbehandling, der har været på området, forekommer i det hele taget mærkelig. I 2007 blev 
der, efter omtale i pressen af en række urimelige sager, lavet et nyt praksisnotat, der skulle medføre 
en mere lempelig praksis. Men alt peger i retning af, at Udlændingestyrelsen tværtimod har 
strammet sin praksis yderligere siden 2007. Antallet af afslag pga. 2-års reglen steg således, som det 
fremgår af figur 1, fra 2007-2010, selvom antallet af ansøgninger om familiesammenføring med 
børn var nogenlunde uændret. Og sidst i perioden begyndte Udlændingestyrelsen som noget helt nyt 
også at give et større antal afslag til børn i førskolealderen med henvisning til 2-års reglen. 
 
En potentielt mere vidtgående ændring er, at det ifølge lovforslaget skal tillægges en øget 
betydning, om den forælder, der ønsker at få sit barn til Danmark, er velintegreret. Og hvis der er 
tale om en udlænding, der er gift med f.eks. en dansk statsborger, om familien samlet set kan anses 
for at være i stand til at få barnet integreret. Denne ændring vil f.eks. kunne komme Sirapat til gode. 
Og afhængig af, hvordan det kommer til at indgå i den samlede vurdering, kan det forhåbentlig få 
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antallet af afslag pga. 2-års reglen bragt væsentligt ned. Og dermed kan det ses som en mulig 
metode til at afskaffe 2-års reglen ”ad bagvejen”. 

3. Regler for familiesammenføring af børn mellem 15 og 17 år 
 
For børn mellem 15 og 17 år blev der med lov nr. 427 indført særligt skærpede regler for 
familiesammenføring, hvor dette som udgangspunkt kun er muligt, hvis barnet ikke har andre 
omsorgspersoner i hjemlandet, eller flytter til Danmark samtidig med den forælder, som barnet 
hidtil har boet hos. Ægteskab Uden Grænser formoder, at baggrunden for denne lovændring var, at 
den gamle regering mente, at det er en slags ”misbrug” af reglerne for familiesammenføring af 
børn, hvis forældre kort tid før et barns 18-års fødselsdag beslutter, at nu skal barnet bo hos f.eks. 
sin far i Danmark, selvom barnet ellers har boet hos sin mor i hjemlandet, siden forældrene gik fra 
hinanden. 
 
Og det kan da bestemt ikke afvises, at forældre måske i nogle tilfælde træffer sådanne valg primært 
ud fra overvejelser om, hvor barnet vil have de bedste muligheder for at få en god uddannelse og 
bagefter gøre karriere. Og det er så selvfølgelig et problem, hvis man har meget stor fokus på 
indvandringsbegrænsning og mener, at dette er et meget vigtigt overordnet samfundshensyn, der 
skal vægtes tungt. Men i så fald forekommer det jo mærkeligt, at man behandler en stor del af alle 
ansøgninger om familiesammenføring af børn efter nogle regler, hvor der ikke er krav om, at barnet 
skal komme til Danmark, før det fylder 15. Der er således næppe nogen grund til at antage, at f.eks. 
kinesiske og pakistanske arbejdsmigranter og deres fraskilte ægtefæller ikke også vil kunne finde på 
at lade sådanne ”praktiske” overvejelser veje tungt, når de skal tage stilling til, hvor deres børn i 
teenagealderen skal bo. 
 
Og derfor føler vi også trang til at spørge regeringen, hvorfor det overhovedet er et problem, hvis 
nogle forældre flytter deres teenagebørn til Danmark ud fra overvejelser om, at her kan barnet få en 
god uddannelse og senere et godt job? De fleste politiske partier er enige om, at det er et problem, at 
danskerne får for få børn. Og så er det da på mange måder helt ideelt at få nogle teenagere hertil. På 
den ene side har Danmark sparet udgifterne til disse børns skolegang, pasning, børnecheck, 
sundhedsydelser mm. i 15-17 år. Og på den anden side kan børnene stadig nå at få deres 
erhvervsrettede uddannelse i Danmark, hvilket ud fra alle erfaringer øger deres chance for succes på 
det danske arbejdsmarked i forhold til, hvis indvandrere kun har en uddannelse, som de har taget i 
deres hjemland. Så ud fra en rent økonomisk betragtning er det sikkert en klar overskudsforretning 
at give opholdstilladelse til 15-17 årige børn.  
 
I bemærkningerne til lov nr. 427 tales der meget om, at forældre ikke må lade deres børn blive i 
hjemlandet for at ”lade dem påvirke af hjemlandets kultur”. Men hvis andre landes kultur virkelig er 
så farlig, hvorfor har man så lavet både en greencardordning og en beløbsordning, som siden 2007 
har medført en ret stor indvandring af arbejdsmigranter jævnfør figur 3, som er en gentagelse af 
figur 5 fra vores høringssvar til L104, hvor figurens indhold er forklaret nærmere.  
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Alle de mange arbejdsmigranter, som er kommet til Danmark siden 2007 som følge af disse 
ordninger såvel som deres sammenførte ægtefæller og børn, er jo også påvirket af deres hjemlands 
kultur. Og en f.eks. 30 årig inder er vel alt andet lige mere påvirket af indisk kultur end en 16-årig 
inder. 
 
Med dette lovforslag lægges der op til, at der skal være lidt bedre muligheder for børn mellem 15-
17 år for at blive familiesammenført med deres forældre i Danmark, f.eks. hvis der er tale om 
flygtninge, og børnene er blevet adskilt fra deres forældre under flugten. Og det er da udmærket, 
men en del vil sikkert stadig komme i klemme i reglerne af den ene eller anden grund. F.eks. fordi 
de ikke ved, at det er en betingelse for familiesammenføring af et 15-17 årigt barn, at barnet skal 
søge opholdstilladelse samtidig med den forældre, som det hidtil har boet hos. Eller med andre ord 
en slags ”0-års regel” svarende til den 2-års regel, der gælder for børn under 15 år. Så for de 15-17 
årige børn kommer dette lovforslag ikke bare i nærheden af at løse de problemer, der blev skabt 
med lov nr. 427. 

4. Inddragelse ved ”genopdragelsesrejser” 
 
Udlændingeloven indeholder en bestemmelse om, at børns opholdstilladelser kan inddrages ved 
udlandsophold af mindst 3 måneders varighed, hvis opholdet er en såkaldt ”genopdragelsesrejse”. 
Lovforslaget medfører en præcisering af, hvilke hensyn der skal tages, hvis barnet efterfølgende 
søger om en ny opholdstilladelse, og dette skal vel ses som en opfølgning på OSMAN-dommen, 
hvor Danmark blev dømt for at have krænket Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. 
Ægteskab Uden Grænser mener naturligvis, at det er fint, at administrationen retter ind efter afsagte 
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domme, og at lovgivningsmagten hjælper med hertil ved at tydeliggøre de hensyn, der skal tages, i 
selve lovteksten. 
 
Med fare for at lyde som en grammofonplade, der er gået i hak, forstår vi imidlertid ikke, hvorfor 
regeringen ønsker at bevare denne regel. Det virker ret formålsløst at inddrage en opholdstilladelse, 
når konsekvensen heraf i mange tilfælde alene er, at der må gives en ny opholdstilladelse for ikke at 
krænke barnets konventionssikrede rettigheder. Den slags skaber selvfølgelig beskæftigelse til 
nogle jurister i Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet, og kan dermed ses som en måde at gøre 
noget ved ledigheden i Danmark, men mon ikke tiden kunne bruges mere konstruktivt på noget 
andet?  
 
Desuden anvendes reglen, så vidt vi ved, kun meget sjældent. Antallet af tilfælde, hvor kommuner 
indberetter en mulig ”genopdragelsesrejse” til Udlændingestyrelsen, ligger angiveligt i 
størrelsesordenen under 10 om året, og bla. fordi en del af disse vedrører børn med dansk 
statsborgerskab, er antallet af faktiske inddragelser pga. denne regel angiveligt helt nede på i 
størrelsesordenen 1 om året. Konklusionen må derfor være, at inddragelse af barnets 
opholdstilladelse er et fuldstændigt uegnet redskab i forhold til denne problemstilling. Og det 
forekommer da også meget selvmodsigende, at man straffer offeret for en sådan rejse i stedet for 
den, der har sendt barnet afsted på rejsen.  
 
Måske er det også i erkendelse heraf, at regeringen nu vil fokusere mere på kommunernes 
vejledning i forhold til at forebygge sådanne rejser. Ægteskab Uden Grænser mener, at samtaler 
med forældrene givetvis er det langt bedste redskab til at få dem til at forstå, hvad der tjener deres 
børns interesser bedst. Men samtidig føler vi dog anledning til at spørge, om disse rejser virkelig er 
et så udbredt fænomen, at det ligefrem er nødvendigt at lovgive om dem? 
 
Tidligere har vi i Danmark bla. haft en ophedet debat om kvindelig omskæring, men så vidt vi ved 
er der kun et enkelt kendt tilfælde heraf i Danmark, som har ført til en domfældelse efter 
straffeloven. Og alligevel skal alle ægtefællesammenførte skrive under på en integrationserklæring, 
hvor der bla. står, at de er klar over, at denne handling er forbudt i Danmark. Det virker for os som 
om, at nogen har set en interesse i at blæse kulturelt betingede handlinger, som der er bred 
modstand mod i Danmark, op til at have et omfang, der langt overstiger virkeligheden. Og hvorfor 
fortsætte med at synge denne ”falske melodi”? Hvis genopdragelsesrejser er noget, der foregår 
yderst sjældent, hvad tallene jo heldigvis tyder på, så fortæl dog vidt og bredt om det glade 
budskab, at der ikke er noget særligt at være bekymret over. 

5. Kan vi ikke bare få noget simpel lovgivning i Danmark? 
 
I bemærkningerne til L104 står der som begrundelse for at afskaffe pointsystemet for 
ægtefællesammenføring, at det har skabt ”en unødvendigt kompliceret regulering af adgangen til 
familiesammenføring i Danmark”. Og det er Ægteskab Uden Grænser da helt enig med regeringen 
i. Det er virkelig unødvendigt kompliceret at kræve dokumentation for, at en ansøger til 
ægtefællesammenføring har arbejdet på fuld tid som tjener på en restaurant i Tyrkiet i 2½ år, før 
han flytter til Danmark. Især fordi en dansk arbejdsgiver vil være fuldstændig ligeglad med dette, 
når han skal tage stilling til, om han vil ansætte den pågældende eller ej. For den danske 
arbejdsgiver vil det alene være dansk arbejdserfaring, dansk uddannelse og danske 
sprogkundskaber, han lægger vægt på, og jo før den pågældende kommer til Danmark, jo før kan 
han jo også erhverve sig disse ting. 
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Men de foreslåede regler for familiesammenføring af børn til andre end arbejdsmigranter og 
universitetsstuderende skaber i høj grad også en unødvendigt kompliceret regulering af adgangen til 
familiesammenføring i Danmark. F.eks. skal Udlændingestyrelsen sidde og vurdere, om det nu også 
er rigtigt, at der har kørt en sag om forældremyndigheden ved en thailandsk domstol, eller om den 
herboende forældre og dennes eventuelle ægtefælle er ”velintegrerede”. Ægteskab Uden Grænser 
savner derfor en langt højere grad af sammenhæng i den måde, som regeringen vil tilrettelægge den 
danske udlændingelovgivning såvel som den måde, hvorpå regeringen argumenterer for og imod de 
forskellige regler. 
 
Hvorfor ikke bare gå tilbage til de enkle regler for familiesammenføring af børn, vi havde før 2004, 
og som man har i andre vestlige lande? Og hvorfor ikke lave nogle regler, som er ens for alle, 
fremfor at lade reglerne for familiesammenføring af børn være afhængige af, hvilken slags 
opholdstilladelse deres forældre har? I Ægteskab Uden Grænser har vi mere end vanskeligt ved at 
se, at dette er hverken rimeligt eller sagligt.  
 
Vi forstår heller ikke, hvilke særlige kompetencer til at behandle ansøgninger om 
familiesammenføring af børn, regeringen mener, at Beskæftigelsesministeriet er i besiddelse af? 
Behandling af ansøgninger om familiesammenføring af børn indebærer bla. en vurdering af, om 
barnets biologiske alder svarer til det angivne, hvis den er tæt på 18 år. Og umiddelbart forekommer 
det os, at den slags mere naturligt kunne høre under Justitsministeriet, som i forvejen skal foretage 
lignende vurderinger i forbindelse med asylansøgninger fra uledsagede mindreårige. 

6. Hvad med danske børn? 
 
Med dette lovforslag vil nogle udenlandske børn få lidt lettere ved at få lov til at bo med deres far 
eller mor i Danmark, og det synes vi i Ægteskab Uden Grænser er rigtig godt. Men hvad med 
danske børn? Danske børn skal ganske vist ikke bruge en opholdstilladelse for at bo i Danmark, 
men det skal deres far eller mor nogle gange, hvis han eller hun er udlænding. En udlænding kan 
ikke i dag søge om familiesammenføring med sit danske barn, bortset fra helt særlige tilfælde, hvor 
den danske far eller mor f.eks. er død, således at det danske barn kun kan bo i Danmark, hvis den 
udenlandske far eller mor får en opholdstilladelse, så han/hun kan være her og tage sig af sit barn. 
Dette er en mulighed, der opstod efter EU-domstolens kendelse i Zambrano (C34/09), og det er da i 
det mindste et skridt i den rigtige retning. 
 
Men hvis det danske barn har en dansk far eller mor, som stadig er i live, skal barnets udenlandske 
far eller mor søge om familiesammenføring med barnets danske far eller mor. Og her opstår 
problemerne så, hvis det danske barns far eller mor f.eks. er voldsoffer og derfor har været på 
revalidering. Så må det danske barns udenlandske far eller mor som udgangspunkt ikke bo i 
Danmark, før der er gået tre år efter, at dets danske far eller mor blev færdig med sin revalidering. 
Når Udlændingestyrelsen behandler en sådan sag, så undersøger de, om der er uoverstigelige 
hindringer for, at familien kan bo i den udenlandske far eller mors hjemland, som f.eks. kunne være 
Nigeria eller Vestbredden. Det er der som regel ikke ifølge Udlændingestyrelsen, og derfor rejser 
den lykkelige familie så naturligvis til Nigeria eller Vestbredden og bor sammen der. For det er jo 
meningen, at en familie skal bo sammen men bare helst ikke i Danmark, når den danske far eller 
mor er voldsoffer og derfor ”ikke kan og vil Danmark”, som den tidligere regering kaldte det. I 
bemærkningerne til dette lovforslag står der bla. følgende: 
 



13 
 

”Regeringen finder, at mindreårige udlændinge, der skal bo i Danmark, skal have deres opvækst 
her i landet og derfor bør komme her til landet på et så tidligt tidspunkt som muligt. Det skaber det 
bedste grundlag for en god integration af barnet i det danske samfund og giver dermed det enkelte 
barn de bedste muligheder for et vellykket liv her i landet.” 
 
Dette er Ægteskab Uden Grænser som tidligere nævnt helt enig med regeringen i. Og netop derfor 
vil vi også gerne stille regeringen det spørgsmål, om den virkelig mener, at såfremt et de facto 
udvist barn med dansk statsborgerskab har hovedparten af sin opvækst uden for Danmarks grænser i 
f.eks. Nigeria eller Vestbredden, om dette så er særligt befordrende for det danske barns integration 
i det danske samfund, når barnet senere måtte ønske at vende tilbage til Danmark som myndig? Og 
mener regeringen også, at den opvækst i Nigeria eller Vestbredden, som den danske stat har 
påtvunget det danske barn ved at nægte dets udenlandske forælder opholdstilladelse, vil give barnet 
de bedste muligheder for et vellykket liv her i landet, hvis det f.eks. som 16-årigt bliver sendt til 
Danmark for at bo hos sine bedsteforældre? 
 
Nu er der selvfølgelig også tilfælde, hvor forældrene til et dansk barn ikke vil vælge at bosætte sig i 
Nigeria eller Vestbredden, hvis de får afslag på en ansøgning om ægtefællesammenføring i 
Danmark, men i stedet vil vælge at udnytte den fri bevægelighed i EU til at bosætte sig i f.eks. 
Sverige. Og derfor må vi advare regeringen om, at danske børn, som har tilbragt for meget af deres 
opvækst i Sverige, risikerer at være blevet påvirket af svensk kultur i en sådan grad, at selv utallige 
genopdragelsesrejser til Danmark ikke kan rette op på det. Der er risiko for, at børnene siger ”papa” 
i stedet for far, og at de som teenagere vil foretrække Pripps Blå i stedet for Grøn Tuborg. Ja der er 
sågar risiko for, at de vil heppe på det forkerte hold, når der er svenskerlandskamp i Parken.  
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen, 
 
 
på vegne af Ægteskab Uden Grænser 
Lars Kyhnau Hansen 
Vigerslevvej 142, 3 tv 
2500 Valby 
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