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Høringssvar vedrørende lovforslag L 191 om ændring af udlændingeloven mv.
Røde Kors har modtaget invitation til at afgive høringssvar vedrørende lovforslag L 191 om Lov om
ændring af lov om udlændingeloven og lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven
og forskellige andre love.
Lovforslaget er modtaget til høring med en 48 timers svarfrist. Vi vil indledningsvis gerne understrege, at den korte svarfrist ikke har givet os mulighed for at gå i dybden med lovforslaget. Vi har derfor
kun forholdt os overordnet til de dele af lovforslaget, som er vigtigst for Røde Kors. Vi finder hastbehandlingen af dette lovforslag både unødig og uhensigtsmæssig. En lov, der kan have meget omfattende personlige konsekvenser for de personer, som rammes af den, fortjener en så grundig behandling som mulig.
Helt overordnet finder Røde Kors ikke, at Genc-dommen burde give anledning til en ændring af udlændingeloven, da udlændingemyndighederne med udgangspunktet i princippet om lex specialis kunne have tilpasset sin praksis i behandlingen af familiesammenføringssager efter associeringsaftalen
med Tyrkiet i overensstemmelse med Genc-dommen afsagt den 12. april 2016 af EU-domstolen. Røde Kors har hæftet sig ved, at myndigheder derimod har anvendt muligheden til at skærpe reglerne
for familiesammenføring med børn af alle nationaliteter. Bemærkningerne til lovforslaget anfører selv,
at der er tale om en skærpelse af reglerne.
Ophævelse af 2 års fristen i sager om familiesammenføring med børn
Det fremgår af lovforslaget, at den eksisterende 2 års frist i udlændingelovens § 9, stk. 16 ophæves,
således at udgangspunktet vil være, at alle børn over 6 år skal integrationsvurderes ved familiesammenføring.
Retten til familieliv er en grundlæggende rettighed. At være adskilt fra sin familie – særligt sine børn
- kan være både traumatiserende og kan udløse psykiske problemer til skade for den enkelte, den
nærmeste familie samt have negative konsekvenser for evnen til at være en aktiv, bidragende medborger. En af Røde Kors bevægelsens helt centrale roller under blandt andet væbnede konflikter, naturkatastrofer og ved migrationsstrømme er at genforene familiemedlemmer, der er blevet adskilt.
Fra dette arbejde ved vi, hvor stor betydning det har, at være adskilt fra sine børn.
Med den hidtidige 2 års frist har alle forældre (der lever op til de øvrige krav i loven) haft en mulighed
for at blive familiesammenført med deres børn under 15 år, såfremt de blot søgte indenfor en fastsat
tidsramme. Denne mulighed fjernes nu, og det risikeres derfor, at nogle forældre ikke vil kunne blive
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familiesammenført med deres børn, fordi barnet ikke vurderes integrationsegnet. Dette er en skærpelse af loven, som Røde Kors mener har unødige omfattende humanitære konsekvenser for forældre
og børn. Vi opfordrer på den baggrund til, at lovens formål om at bringe udlændingelovens § 9, stk.
16 i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser indfries på en anden måde eller
som anført indledningsvist ikke at ændre udlændingeloven.
Der lægges ikke op til at ændre på selve vurderingen af eller kriterierne for, om der i en konkret sag
er grundlag for en vellykket integration i Danmark. Røde Kors vil dog uagtet anføre, at vi finder det
menneskeretligt problematisk, at der i familiesammenføringssager med børn tages udgangspunkt
særligt i forældrenes situation og barnets integrationspotentiale frem for hensynet til barnets tarv.
Det nævnes eksempelvis i lovbemærkninger, at der vil blive lagt vægt på den i hjemlandet boende
forældres evne og vilje til at tage vare på barnet. Endvidere nævnes det, at der skal tages højde for,
om formålet med barnets ophold hos den anden forælder i hjemlandet har været, at barnet får en
opvækst i overensstemmelse med hjemlandets kultur og skikke og ikke i sin barndom præges af danske normer og værdier. Hensynet til barnets tarv bør efter Røde Kors opfattelse i alle tilfælde være
det afgørende udgangspunkt for behandlingen af disse sager uanset barnets alder og tidspunktet for
indgivelse af ansøgning om familiesammenføring.
Røde Kors noterer, at kravet om mulighed for en vellykket integration fortsat ikke vil blive stillet, hvis
ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derimod. Dette er naturligvis positivt, og vi kan kun opfordre til, at denne mulighed anvendes i videst mulig omfang.
Venlig hilsen

Anders Ladekarl
Generalsekretær
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