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Høringssvar til udkast til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, udlændingeloven og værgemålsloven.

Røde Kors takker for muligheden for at afgive høringssvar til udkast til forslag til Lov om ændring af
lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, udlændingeloven og værgemålsloven (Afskaffelse af muligheden for dispensation fra alderskrav ved indgåelse af ægteskab, anerkendelse af udenlandske ægteskaber, og forhøjelse af gebyret for prøvelse af ægteskabsbetingelserne).
Med lovforslaget foreslås det, at dispensationsadgangen for par, hvor den ene part er mindreårig ved
indgåelse af ægteskab, fjernes, og at Danmark ikke længere skal anerkende ægteskaber indgået i udlandet, hvis den ene part ved indgåelsen var mindreårig.
Røde Kors deler regeringens ønske om at bekæmpe ægteskaber indgået ved tvang og tilslutter sig
fuldt ud FN’s mål om, at børneægteskaber skal være afskaffet i 2030.
I forhold til anerkendelse af asylansøgeres ægteskaber indgået forud for deres indrejse i Danmark,
er det dog vores opfattelse, at disse ægteskaber fortsat skal anerkendes, når den mindreårige er fyldt
15 år. Her er der ikke tale om omgåelse af ægteskabslovens bestemmelser, som der argumenteres
for i lovudkastet, men om ægteskaber indgået forud for asylansøgernes flugt.
Når der er tale om ægtepar, hvor den ene ægtefælle er under 18 år, skal det sikres, at samlivet er i
overensstemmelse med den mindreårige ægtefælles tarv. Det er Røde Kors’ erfaring, at de socialfaglige mekanismer, der er iværksat på vores asylcentre i forhold til generelt at reagere på bekymringer
for trivsel hos mindreårige, i meget høj grad opfanger de tilfælde, hvor samlivet mellem en myndig
og en mindreårig mellem 15 og 18 år strider mod den mindreåriges tarv.
De erfaringer vi indtil videre har gjort os med de unge par, der er blevet adskilt, har vist, at det for
størstedelen af de unge par har været voldsomt, at skulle flytte fra hinanden. Røde Kors’ medarbejderne oplever daglige frustrationer blandt kvinderne, uro og et højnet konfliktniveau. Der er observeret faldende trivsel - hos nogle i alvorlig grad - og adskillelsen har for flere af de mindreårige betydet
dårlig nattesøvn, manglende appetit, depressionssymptomer, isolation, manglende lyst til skolegang,
øget behov for ro samt selvskadende adfærd. Det er reaktioner, der giver anledning til alvorlig bekymring for deres udvikling og trivsel, og som har foranlediget underretninger til de sociale myndigheder og henvisning til psykologsamtaler.
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På denne baggrund må Røde Kors opfordre til, at regeringen ikke ud fra et ønske om at forebygge
ægteskaber, hvor den ene part er mindreårig, griber ind overfor de unge par, hvor samlivet allerede
er etableret.

Venlig hilsen

Anders Ladekarl,
Generalsekretær
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