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Høringssvar til forslag om ophævelse af revisionsbestemmelse vedrørende reg-

lerne om midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge 

Røde Kors takker for muligheden for at afgive høringssvar til Høring over udkast til forslag til lov om 

ændring af lov om ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge 

samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelsessta-

tus i et andet EU-land m.v.) (Ophævelse af revisionsbestemmelse) samt evaluering af reglerne om 

midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge i medfør af udlændingelovens § 7, stk. 3.  

Røde Kors takker samtidigt for bemærkningerne i Evalueringen af reglerne om en midlertidig beskyt-

telsesstatus for visse udlændinge i medfør af udlændingelovens § 7, stk. 3 til de af Røde Kors frem-

satte synspunkter i udtalelsen om vores praktiske erfaringer med ordningen. 

 

Med udkastet til lovforslag vil Udlændinge- og Integrationsministeriet opretholde udlændingelovens § 

7, stk. 3 om midlertidig beskyttelsesstatus samt de øvrige bestemmelser, der måtte have betydning 

for anvendelsen af reglerne om midlertidig beskyttelsesstatus i uændret form. Ministeriet vil ikke fore-

tage ændringer eller præciseringer, da de vurderer at reglerne ”fungerer efter hensigten”.  

 

Det betyder bl.a., at reglen om udskydelse af adgangen til familiesammenføring for personer med 

midlertidig beskyttelsesstatus (også kaldet 3-årsreglen) vil blive opretholdt.  

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet konstaterer i lovbemærkningerne, at der en vis risiko for, at 

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i forbindelse med prøvelse af en konkret sag, vil kunne 

nå frem til, at 3-årsreglen er i strid med retten til familieliv efter artikel 8 i Den Europæiske Menneske-

rettighedskonvention. 

 

Røde Kors mener, det er grundlæggende forkert at opretholde en regel, som kan være på kant med 

menneskerettighederne. Det er voldsomt belastende for flygtningefamilier at være adskilt. Et familie-

bånd mellem et barn og en forælder ophører ikke som følge af, at enten barn eller forælder må flygte 

til et andet land. Røde Kors anbefaler derfor, at en familiesammenføring – uanset flygtningens beskyt-

telsesstatus - sker så hurtigt som muligt.  

 

 

Venlig hilsen 

 

Anders Ladekarl 
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