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Til DP: 

 

SIP´s styrelse takker for muligheden for at blive hørt vedr. lovforslag om ændringer af udlændingeloven 

grundet forslag om afskaffelse af kravet om vellykket integration i sager om familiesammenføring med børn 

samt indførelse af en frist på 3 måneder for indgivelse af ansøgning. 

 

1. 

SIP ser med stor glæde på at kravet om integrationsvurdering af børn mellem 8 og 18 år foreslås 

afskaffet.  

Integration afhænger an mange forhold, specielt de ydre og det betyder overordentligt meget for en 

vellykket integration i et nyt land om man bliver vel modtaget.  

En vurdering af det enkelte barn, og endda af små børn anses for uden rimelighed eller faglighed.   En plads 

i samfundet og i en almindelig skole vil virke integrationsfremmende og have stor indflydelse på børns såvel 

som de voksnes integration. Det er af væsentlig af bekymringerne for dagligdagen minimeres for at der kan 

være overskud til at rette sig udad mod de nye krav, hvorfor opmærksomheden hellere burde rettes mod 

velkomst af flygtninge og deres vilkår i en asylfase end mod vurdering af individuelle børn. .  

 

2.  

3 måneders karvet lyder umiddelbart som en stramning, men det virker meningsfuldt i forhold til barnets 

tarv, at man som forælder, relativt hurtigt efter man selv har fået opholdstilladelse søger om at barnet 

kommer med. For flygtningefamilier vil kravet ikke have stor relevans idet man ofte som flygtning følges ad 

under flugten. Hvis man har mistet kontakten under flugten, er det vigtigt at der tages højde for en 

eftersøgningsperiode oven i de tre måneder. Er barnet efterladt hjemme er det ofte væsentligt for 

forældrene at familien forenes hurtigst og at børnene kommer med starks. Ligesom der er af væsentlig 

betydning for barnets udviklingsbetingelser at de ikke er i en venteposition men hurtigt forenes med 

forældrene.  

Det betyder, at der ikke bliver en periode, hvor forældre kan finde et stabilt livsgrundlag før de sender bud 

efter børnene. Hvad det betyder at eventuelle forandringer i den indre dynamik hos familierne må ses. I 

hvert fald giver det af og til store vanskeligheder i familierne i det øjeblik børnene kommer til Danmark før 

forældrene og eventuelle andre søskende, idet integrationen så kommer til at foregå i utakt.  

Mange der kommer hertil for at blive gift med danske mænd efterlader af forskellige årsager barnet 

hjemme i en periode, måske for at se hvordan forholdet udvikler sig. Det er også set at den herboende 

(oftest mænd) i første omgang ønsker kun at modtage den kommende ægtefælle. Disse par vil kunne 

rammes på den måde, at der hurtigt skal tages stilling til hvor barnet skal vokse op. I forhold til barnets tarv 

er det af betydning at det kommer så hurtigt som muligt, dels for ikke at leve i usikkerhed om hvornår det 
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skal flytte, og desuden fordi en sikkerhed om hvor det hører til i de fleste tilfælde vil fremme en stabil 

integration.  

Det er væsentligt at der i lovforslaget også tages højde for at familieforhold kan ændre sig, hvis barnet i 

hjemlandet f.eks ikke længere er i en primær omsorgspersons varetægt. 

Det er en vigtig opgave at få informeret og mindet alle nyankomne om denne regel!  

Det er desuden vigtigt med en general information til borgerne, så de ikke helt få der søger ægtefæller 

udenlands ved at det betyder at der må tages stilling til ” hele pakken” med det samme – ikke blot den 

kommende ægtefælle, men også eventuelle børn må medtænkes straks.  

 

Konkluderende er der ikke indvendinger mod lovforslaget fra SIP´s side.  

 

På vegne af styrelsen i SIP 

Nike Brandt Poulsen 

Forperson.  

 


