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Refugees Welcome takker for muligheden for at komme med vores bemærkninger til lovforslaget. Det er kun et 
lille år siden, at de seneste stramninger på permanent ophold blev vedtaget, og det ærgrer os at vi allerede skal 
skrive høringssvar på dette område igen. 

Skærpelse af reglerne for tidsubegrænset ophold 
Samtlige krav hæves i forhold til nuværende regler, undtagen dem, der vedrører sprog, erklæring om 
medborgerskab, gæld til det offentlige og tilknytning til arbejdsmarkedet på det tidspunkt, hvor tilladelsen vil 
gives. Der vil være en ganske stor del af flygtninge og indvandrere, som aldrig bliver i stand til at opfylde dem. 
 
Vi fraråder på det stærkeste at hæve kravet om 6 års lovligt ophold til 8 år, før der kan søges om 
tidsubegrænset opholdstilladelse. Det er urimeligt langt tid at vente på at føle sig som permanent borger i et 
land, især for flygtninge, da de ikke tilbydes lettere adgang til at søge om tidsubegrænset opholdstilladelse. Da 
der er udsigt til at loven vil træde i kraft allerede d. 1. maj 2017, vil alle der søger om tidsubegrænset 
opholdstilladelse efter denne dato blive ramt af de nye regler. Således vil alle, der var lige ved at have opnået 6 
års lovligt ophold i Danmark, nu skulle vente yderligere to år med at søge.  

Kravet om ordinært fuldtidsjob i 4 1/2 år kan hurtigt blive en demotiverende faktor for den store gruppe af 
flygtninge, som meget gerne vil i arbejde, men som i starten må klare sig med løntilskud, praktik, jobtræning og 
måske perioder med deltidsarbejde. Mange traumatiserede er heller ikke i stand til at udføre mere end 
deltidsarbejde. Alt dette tæller overhovedet ikke, og det vil have en direkte negativ effekt på integrationen. Når 
målet bliver for uopnåeligt, kan man lige så godt opgive og prøve at overleve på integrationsydelse i 7 år, eller 
ende på førtidspension. Tværtimod burde man lette flygtninges adgang til arbejdsmarkedet og stoppe 
klientgørelsen – de vil meget gerne klare sig selv, men det danske arbejdsmarked er specialiseret og svært at 
komme ind på. 

Karensperioderne og udelukkelsesgrænserne vedr. kriminalitet er blevet så stramme, at selv det mindste skridt 
ved siden af vil få betydning for resten af personens liv. Det kan være rimeligt nok, hvis der er tale om grov 
kriminalitet, men ens fremtid bør ikke blive ødelagt fordi man er kommet op at toppes på et diskotek og har fået 
skylden for et slagsmål. 

Vi vil desuden benytte lejligheden til at gentage, hvilken katastrofe det er, at uddannelse ikke længere regnes 
som beskæftigelse. Uddannelse kommer til at stå direkte i vejen for at opnå permanent ophold. Dette vil 
motivere udlændinge til at søge ufaglært arbejde frem for at dygtiggøre sig – stik imod erklærede mål om at få 
bl.a. flere unge til at tage en uddannelse. Hvorfor ikke opfordre dem til at blive så dygtige som muligt? En stor 
del af de nyankomne flygtninge er unge mennesker, hvis største ønske er at få en uddannelse, og på den måde 
ville de blive en meget større gevinst for Danmark på længere sigt. 

De gældende krav udelukker allerede en meget stor del af herboende flygtninge og indvandrere i at få 
permanent ophold, især pga. krav om niveauet for danskkundskaber og kravene om fuldtidsjob i lang tid. 

Permanent ophold er en forudsætning for at opnå statsborgerskab, og også for at få en ægtefælle hertil 
(undtaget er flygtninge med allerede etablerede ægteskaber). Disse skærpelser vil betyde at en indvandrer eller 
en flygtning uden allerede etableret ægteskab skal have haft minimum 11 års lovligt ophold i Danmark, for at få 
lov til at blive familiesammenført med en ægtefælle.  

Alle de praktiske ting blegner ved siden af ikke at have følelsen af sikkerheden for at man kan blive her. Især for 
flygtninge betyder denne sikkerhed uendeligt meget. De har allerede mistet hele deres fundament mindst én 
gang, og er konstant nervøse for at det skal ske igen, eller at de bliver sendt tilbage til deres mareridt. Det 
sidste er der for første gang nogensinde åbnet op for nu, idet omkring 800 somaliske flygtninge nu er i risiko for 

 



 

at få inddraget deres asylstatus i Danmark. 

For unge, som er født i Danmark eller kommet hertil som små, betyder den permanente opholdstilladelse også 
alt. De hører til i dette land, ligesom de klassekammerater og venner, de er vokset op sammen med – men de 
har ingen garanti for at de kan blive her.  
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