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Oveni tidligere vedtagne stramninger på flygtningeområdet foreslås nu en række nye stramninger. Det 

påpeges i lovforslaget L87, at flygtninge så vidt muligt skal behandles inden for Den europæiske 

menneskerettighedskonvention og FNs børnekonvention, men overordnet er det regeringens ønske at 

begrænse tilstrømningen af flygtninge, at holde flest mulige flygtninge borte, ikke mindst de svageste. 

Der er således foreslået ændrede krav om, at selv til kvoteflygtninge, som er de mest traumatiserede, skal 

være integrationsegnede. Som hårdest ramt med følger af tortur og forfølgelse, har de imidlertid ikke 

mange chancer for at være integrationsparate ved ankomsten til DK. 

Endvidere vil de skærpede krav til opnåelse af tidsubestemt ophold være svære at honorere for mange, så 

kun de bedst uddannede og mindst traumatiserede flygtninge måske vil kunne indfri dem (gode 

sprogkundskaber, job, beskæftigelse). 

Hertil kommer forringede økonomiske vilkår. Betaling af gebyrer for ansøgning om familiesammenføring og 

øget krav om ydelse til eget underhold. Retten til at være sammen med sin familie er ifølge de europæiske 

menneskerettigheder ubestridt, og her bør ikke opkræves gebyr. Mange flygtninge ser hen til at kunne 

tjene egne penge til eget underhold, men med de foreslåede stramninger og krav vil det blive endnu 

sværere at opnå. Disse stramninger vil selvsagt også afskære mange børn fra at deltage i stimulerende 

aktiviteter og sociale fællesskaber.  

Skal vi behandle asylansøgere værdigt og humant, kan de ikke modtages med krav om kropsvisiterting og 

ransagning af personlige ejendele. Menneskers identitet udgøres bl.a. af deres påklædning , smykker og 

personlige effekter. Asylansøgere har behov for at eje andet end deres krop og det tøj de står i. De 

personlige effekter repræsenterer minder fra fortidens liv og forladte familiemedlemmer. 

Med fokus på, hvad der tjener flygtninge børn som voksne – vil de foreslåede stramninger virke mod hen-

sigten at gøre asylansøgerne velfungerende, trygge og integrerbare. 

 

Udskudt adgang til familiesammenføring. 

Forslaget vil medføre flere alvorlige følger. Flygtningeforældre til tynges af savn og bekymring for deres 

børn og dermed have reduceret overskud til at fungere, lære dansk og senere evt. integrere sig i DK. 

Børn som familiesammenføres efter tre til fire års adskillelse fra deres forældre vil påvirkes alvorligt i deres 

udvikling ofte med psykiske vanskeligheder og kognitive dysfunktioner til følge. Mange vil have et 

behandlingsbehov ved ankomsten til DK og flere år frem. Endvidere får de behov for ekstra sociale- og 

skolemæssige ydelser, som koster kommunerne dyrt. 



Børn skal ifølge FNs børnekonvention vokse op i et familiemiljø – tre år eller mere er lang tid i et barns liv. 

Med disse stramninger, der ifl. Institut for Menneskerettigheder er i strid med de europæiske 

menneskerettigheder, leves der ikke op til at varetage flygtningebørns tarv og rettigheder.  

Afskaffelse af asylansøgeres adgang til indkvartering i egen bolig udenfor asylcentre. 

Lovforslaget indebærer, at asylansøgernes muligheder for indkvartering uden for asylcentrene afskaffes. 

Som skrevet i nu gældende lov, har børnefamilier gavn af ophold i egen bolig eller som gæst i privat hjem. 

Livet i et asylcenter er præget af mange mennesker, uro, skiftende kontakter og ind i mellem af store 

konflikter og voldelige sammenstød blandt de voksne. Disse forhold er ikke egnede for børn, som endda er 

særligt sårbare med svære oplevelser i bagagen, hvilket også er dokumenteret i undersøgelser. 

Et familieliv under rolige forhold styrker både forældres og børns trivsel og potentiale til at fungere og blive 

integrerede i samfundet, hvis opholdstilladelse opnås. Da mange asylansøgere kommer fra lande, hvortil 

det er usandsynligt, at de kan vende tilbage inden for en kortere årrække, vil det både på kortere og på 

længere sigt være hensigtsmæssigt for både børnenes psykologiske udvikling og de voksnes mentale 

sundhed at de bliver etableret uden for asylcentret og her kan arbejde med genetablering af værdighed og 

autonomi og således på sigt bidrage til det danske samfund. 

Vi skal opfordre til, at lovforslaget L87 gennemgås og behandles meget grundigt i lyset af Den europæiske 

menneskerettighedskonvention og FN’s Børnekonvention. 
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