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Høring om forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af reglerne for ophold for medfølgende familie til udenlandske arbejdstagere, studerende og praktikanter)
Dansk Psykolog Forening takker for muligheden for at afgive høringssvar til høring om forslag til lov om
ændring af udlændingeloven (Ændring af reglerne for ophold for medfølgende familie til udenlandske arbejdstagere, studerende og praktikanter).
Det aktuelle forslag fra Udlændinge- og Integrationsministeriet omfatter muligheden for at søge og opnå
forlængelse af opholdstilladelsen for medfølgende familie, når udenlandske arbejdstagere har opnået indfødsret eller tidsubegrænset ophold, hvilket vi i Dansk Psykolog Forening ser positivt på.
Imidlertid omfatter forslaget også planer og hensigtserklæringer om, at vilkårene for familiesammenføring
fremover vil blive ændret, idet der kun kan søges ophold for medfølgende familiemedlemmer til arbejdstagere med tidsbegrænset ophold. For arbejdstagere, der allerede er etablerede i Danmark og som har
opnået tidsubegrænset ophold, skal der for familien, både voksne og børn, søges via de almindelige regler
for familiesammenføring, som er meget omfattende og restriktive.
Af forslaget fremgår det, at Regeringen har haft en stor interesse i at give lempeligere vilkår for ledsagende familie til arbejdstagere for at sikre danske virksomheders evne til at tiltrække kompetent arbejdskraft og derigennem deres konkurrencedygtighed. I formuleringerne får man dog som læser indtrykket af,
at disse lempeligere vilkår er besværlige og at de i kampen om udenlandsk arbejdskraft må balanceres, så
de i videst muligt omfang samtidig understøtter integrationen.
Forslaget om at åbne mulighed for, at det medfølgende familiemedlem nu kan søge forlængelse, kompenserer i en vis grad for al den usikkerhed, som familierne bliver udsat for. Men det medfølgende familiemedlems retssikkerhed og mulighed for at blive anerkendt som borger i Danmark vil dog stadig præget af
ulighed i sammenligning med andre borgere i Danmark og også sammenlignet med partneren. Når fremtidige ansøgere om opholdstilladelse skal igennem proceduren med familiesammenføring, vil det være iøjnefaldende, at Danmark kræver en meget høj indsats fra ansøgerne i arbejdet med at blive integreret,
samtidig med, at man satser på næsten udelukkende at give tidsbegrænset opholdstilladelse. Det er tendenser, som er i modstrid med hinanden, og som Dansk Psykolog Forening stiller sig kritisk over for.
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