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Refugees Welcome takker for muligheden for at komme med vores bemærkninger til lovforslaget.
Vi sætter også pris på, at vores bemærkninger har indgået i ministeriets evaluering af den
midlertidige lovgivning.
Vi henviser endnu engang til de bemærkninger, som vi indsendte jf ovenstående evaluering,* og
samlet set advarer vi imod at vedtage lovforslaget.
Ministeriet kan have ret i, at reglerne "fungerer efter hensigten", hvis hensigten virkelig er at udhule
asylretten, skræmme nye flygtninge væk fra Danmark, forhindre anerkendte flygtninge i at blive
godt integreret og føle sig trygge i Danmark, holde en dør åben for at kunne sende dem hjem til
deres sønderbombede land igen så snart der bliver et lidt mere fredeligt hjørne, og bruge unødige
ressourcer på denne plan. Efter vores mening er denne hensigt ikke særligt fornuftig på langt sigt.
Man burde hellere erkende, at flygtninge skal have en meget mere varig form for beskyttelse, og at
man bør investere i deres integration og tilknytning til Danmark, således at de efter en årrække kan
blive en ressource for landet – ikke mindst i kraft af deres unge alder og mange børn.
Vores vigtigste pointer i øvrigt er følgende:
• Med det faldende antal asylansøgere i Europa generelt og i Danmark i særdeleshed ser vi ingen
grund til at opretholde den meget svage og kortvarige beskyttelse af syriske flygtninge. Den blev
indført i en form for panikreaktion og var ment som et afskrækkende signal. Krigen i Syrien raser
fortsat og ser ud til at blive langvarig – dermed bliver de 3 års ventetid på familiesammenføring
endnu mere tragisk og umenneskelig.
• Integrationen af de allerede ankomne, som har fået §7,3-status, har vist sig at være vanskelig
pga. usikkerheden om fremtiden med så kortvarig og svag en status, samt den angst og
frustration, som adskillelsen af familiemedlemmerne skaber.
• Andelen, som modtager §7,3 er steget fra knap 30% det første år helt op til 70% i 2017. Samtidig
gives den oftest til kvinder og børn, som må forventes at være de mest sårbare den dag, hvor
opholdstilladelsen inddrages og hjemsendelser skal iværksættes.
• Der anvendes unødige ressourcer på at forlænge opholdstilladelser og tage stilling til snævre
dispensationsmuligheder samt klager over statusvalg. Disse arbejdstimer burde med fordel
anvendes på at nedbringe ventetiderne i både Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet.
• Det fremgår af ministeriets egne tal, at ventetiden på familiesammenføring til uledsagede
mindreårige har været ca. 25% længere ((408 dage) i 2017 end til voksne (314 dage). Dette er helt
uacceptabelt, og understreger vores kritik (som Røde Kors også er fremkommet med) af at de
uledsagede mindreårige ikke får kompetent hjælp til at indgive korrekte og fyldestgørende
ansøgninger – en opgave, som en værge sjældent har den fornødne viden til at påtage sig.
*) Se dem her: http://refugeeswelcome.dk/media/1140/hoeringssvar-l72-prakt-erf-2017.pdf
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