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Refugees Welcome takker for invitationen til at afgive høringssvar.
Integration
Vi anser det for meget positivt, at regeringen med afskaffelsen af integrationskravet for børn vil
komme en eventuel sag ved Den Europæiske Menneskeretsdomstol i forkøbet. Principielt kan man
ikke opstille krav om integration, hvis et barn har ret til at leve sammen med sin familie. I øvrigt er
selve tanken om, at børn skulle have problemer med at integreres i et nyt land besynderlig. Alle
børn, også teenagere, kan omstilles og falde til et nyt sted, hvis de bliver taget godt imod. Mange
af de uledsagede mindreårige flygtningebørn, som er kommet i deres sene teenageår og ikke har
nogen familie her, er faldet godt til lynhurtigt.
Et skridt frem og to tilbage
Lovforslaget indeholder desværre samtidig en voldsom stramning og begrænsning i form af en ny,
absolut tidsfrist på 3 mdr. i forhold til den gældende tidsfrist på 2 år, som ikke er absolut men kun
medfører en vurdering af integrationspotentiale, hvis den overskrides. Denne nye, meget korte frist
er et stort og voldsomt tilbageskridt for børns og forældres adgang til at blive genforenet.
En tidsfrist på 3 mdr. vil adskille mange børn og forældre, og skabe ulykkelige situationer. Den har
intet rationelt belæg. Som udgangspunkt ønsker forældre at være sammen med deres børn, og
hvis de ikke ansøger om det straks, er der som regel gode grunde til det.
Vi har som rådgivningsorganisation mange års erfaring med familiesammenføring, særligt i
flygtningefamilier. En frist på 3 mdr giver slet ingen mening i disse sager.
For det første er der det rent praktiske: Hvordan vil man sikre sig, at en flygtning, der får asyl,
bliver informeret om vigtigheden af at ansøge straks? Det er ikke nok at skrive det på de mange
siders svært forståelig information, man modtager – på dansk! – når man får sin opholdstilladelse.
Den oplysning vil forsvinde i mængden, og de nyankomne forstår ikke dansk endnu.
Ansøgningsskemaerne er lange og svære at udfylde – og de findes kun på dansk og engelsk. Vi
har set mange eksempler på helt forkert og ufuldstændig udfyldelse af skemaer. Flygtninge har
ikke nogen ret til kvalificeret hjælp til at udfylde skema og indgive ansøgning; det er tilfældigt hvis
de finder frem til frivillige som os, der kan hjælpe.
For det andet er der næsten altid komplicerede forhold i flygtningefamilier, som kan gøre det
meget svært at overholde tidsfristen, selvom man kender den og får hjælp. De fleste flygtninge har
svært ved at skaffe dokumenter i form af fødselsattester, vielsesattester og ID-papirer. Mange
ægtefæller og børn opholder sig under elendige forhold i UNHCRs flygtningelejre eller
interimistiske boliger i kældre, nedlagte fabrikker, udhuse. I perioder kan det være umuligt for den
herboende at holde kontakt med dem eller at få tilsendt de påkrævede dokumenter.
Endelig kan der være situationer, hvor forældre vurderer, at det er i barnets bedste interesse at
blive hos den anden forælder eller hos fx en bedsteforælder i første omgang – men den situation
kan ændre sig, hvilket vi har set adskillige eksempler på. En herboende mor ville fx ikke lade sin 5-

årige datter smugle ud af Eritrea (hvilket er den eneste vej, da man ikke må forlade landet) og
derefter være alene med fremmede mennesker i Etiopien i de 10-12 mdr. mens sagen behandles
af de danske myndigheder. Selv børn sættes i fængsel, hvis de fanges på grænsen, og moren
kunne desuden ikke være 100% sikker på, om datteren fik tilladelse – hvis ikke, ville hun sidde fast
i en flygtningelejr i Etiopien. Derfor overlod hun forældremyndigheden til pigens mormor, og en
voksen søster lovede at formidle penge til forsørgelsen, så datteren kunne blive i Eritrea. Få år
senere døde mormor, og søster blev nødt til at flygte ud af landet – med sin niece. Nu var der
pludselig ikke anden løsning end at få datteren til Danmark.
Dispensationsmulighed
De muligheder for at fravige tidsfristen, som nævnes, tager ikke højde for de nævnte forhold. De
har udelukkende fokus på en overgangsordning mellem nuværende og fremtidig lovgivning.
Målet med lovforslaget
Det fremgår desværre tydeligt, at regeringen har et ønske om at udlændinge skal tvinges til
assimilation. Det nævnes flere gange i teksten, at barnet skal "præges af danske værdier og
normer" – og man antager med en slet skjult mistro, at nogle forældre aktivt vil modvirke dette ved
at lade barnet blive i hjemlandet. Som vi har anført i tidligere høringssvar, er det noget, vi aldrig
nogensinde er stødt på i vores arbejde med flygtningefamilier, bortset fra nogle få sager om
tvungne genopdragelsesrejser med børn, som allerede havde boet her i mange år, og som havde
store konflikter med deres forældre.
Vores erfaring er, at herboende flygtningeforældre generelt ønsker, at deres børn bliver dygtige til
dansk, indgår naturligt i den danske hverdag med alt hvad det indebærer af traditioner og
omgangsformer, og ønsker at de klarer sig godt i deres nye land. Men samtidig er det klart, at
mange forsøger at holde fast i deres egen kultur, så den ikke bliver helt glemt – det gør danskere
også i høj grad, når vi flytter til udlandet. Mange flygtninge har et naturligt håb om at vende tilbage
en dag, men er godt klar over, at det kan tage mange år, og at børnene måske ikke vil rejse med til
den tid. Langt de fleste børn i flygtningefamilier vokser op med en dobbelt kultur, som de formår at
balancere – og hæver sig næsten altid langt over deres forældres uddannelses- og
indkomstniveau.
Regeringens rigide og konservative forestilling om en modstand mod dansk kultur og efterfølgende
dårlig integration er derfor forfejlet. Hvis regeringen virkelig ønskede at lykkes (endnu) bedre med
integrationen, skulle man tilbagerulle paradigmeskiftet, ghettopakken osv. og fokusere på at få de
nye borgere til at føle sin velkomne og satse på en god fremtid i Danmark. At indføre en tidsfrist for
genforening af børn og forældre er helt unødvendigt og vil ødelægge mange familiers fremtid.
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