
                                                     
           
                 Charlottenlund.  3.januar 2016

 HØRINGSSVAR

til lovforslag L87 af 10.12.2015 om ændring af Udlændingeloven

( Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelse, 
skærpelse af reglerne om tidsubegrænset pholdstilladelse, skærpelse af reglerne om 
inddragelse af flygtningenes opholdstilladelse m.v. ) 

Bedsteforældre for Asyl ser med stor bekymring på flere af de foreslåede stramninger af 
Udlændingeloven. Vi udtaler os ud fra vores nære kendskab til adskillige asylansøgere, afviste 
asylansøgere samt de asylansøgere som gennem årene har fået ophold, og som vi følger og støtter i 
deres tilpasning og integration i det danske samfund rundt om i landet. Vores primære engagement 
har været og er stadig børnefamilier og børnenes vilkår.
Vi mener overordnet, at mange af både de tidligere og de nu forslåede stramninger, såvel som 
debatten op til disse er gift for en fremtidig vellykket integration af de flygtninger der kommer til at 
opnå asyl og af de, der allerede har fået meddelt  opholdstilladelse.
Vi frygter, at de metoder regeringen planlægger at indføre med det mål at begrænse antallet af 
asylansøgere til Danmark vil medføre en margenilisering af udlændinge i Danmark og mener, at det
vil kunne føre til store problemer både socialt, kulturelt og integrationsmæssigt.

Bemærkninger til de enkelte punkter:

Udskydelsen af retten til familiesammenføring for flygtninge med beskyttelsesstatus :
Her rammes primært de svageste grupper af asylansøgerne, nemlig  kvinder og børn, herunder 
uledsagede børn og unge. Tre års ventetid, som med sagsbehandling nemt bliver 4-5 år, er helt 
urimeligt for denne i forvejen svage gruppe af asylansøgere.
Vi opfordrer til at undtage denne sårbare gruppe for den urimelige lange ventetid for mulighed for 
at genforenenes med deres forældre eller børn. Vi mener, at det er direkte uforeneligt med 
Børnekonventionens intention.



Ændringer af vilkårene for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse :
Det opleves for de fleste flygtninge som et stort psykisk pres, når de skal søge forlængelse af deres 
opholdstilladelse. Derfor gør langt de fleste sig stor umage for at kunne opfylde kravene til at få 
deres opholdstilladelse gjort tidsubegrænset. 
Men det er svært at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Særligt ufaglærte kan have svært ved at få 
fastansættelse i fuldtidsjob, men klarer at forsørge sig med diverse deltidsansættelser.
Det overordnede må være, at udlændingen er selvforsørgende og udviser en vilje til indgå på 
arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. Derfor finder vi det helt urimeligt, at der fremover ikke 
kan medregnes deltidsarbejde eller SU berettiget uddannelse som hidtil. 
Vi opfordrer til at den bestemmelse fjernes, den kan kun opfattes som chikane og derved som 
diskrimination af mennesker der kun har mulighed for at skaffe sig deltidsarbejde. Giv dog 
mennesker en mulighed for at arbejde sig op.

Inddragelse af asylansøgeres midler og øget egenbetaling 
Regeringen argumenter med, at kontanthjælpsmodtager også selv skal betale deres udgifter, hvis de 
har værdier for over 10.000 kr. Vi finder det helt urimeligt og nedværdigende at prissætte og fratage
flygtninge de få personlige ejendele, de måtte have kunne medtage på flugten.
Hvis asylansøgere, som har midler dertil, fremover skal forsørge sig selv, bør de  også have 
mulighed for at bosætte sig uden for asylcentrene, hvis de feks kan finde en indkvartering hos 
venner eller familie. Hvilket så ville lette presset på centerpladserne.

Nedsættelse af ydelser på asylområdet
Med forslaget om endnu lavere ydelser end i dag, sammen med målet om at indføre 
bespisningsordning på de fleste indkvarteringssteder, vil den enkelte asylansøger i ventetiden frem 
til en afgørelse, ikke kunne have penge til telefonkort – kommunikation med omverdenen – endsige 
transport fra de afsides liggende centre.
En ganske ydmygende besparelse !
 
Afskaffelse af asylansøgeres adgang til at bo i selvstændig bolig udenfor asylcentre
Den mulighed for at bo uden for asylcentre som VK-regeringen gav tilladelse til i 2007, har vi set 
have en helt afgørende betydning for børnene i familierne. De har fået en normaliseret tilværelse og 
kunne udvikle sig, trods forældrenes usikre situation. 
Alle oplysninger siger i øjeblikket, at sagsbehandlingstiden frem til afgørelser er kraftigt forlænget 
og at asylansøgere venter op til 9 mdr på første afklarende asylsamtale. Det vil medføre at mange 
kommer til at opholde sig meget længe i asylcentre før en endelig afgørelse af deres sag. Og vi kan 
forvente at det vil ramme især børnene i familierne hvis opholdet bliver langvarigt. Alle 
undersøgelser viser, at mennesker nedbrydes psykisk efter op mod et år i asylsystemets usikkerhed 
og får skader der vil følge med – uanset om de tildeles ophold til sidst eller bliver afvist.
Vi skal ikke bryde de flygtninge der kommer til Danmark yderligere ned. 
Vi anbefaler derfor, at muligheden for at bo uden for centrene for børnefamilier skal bibeholdes.  

På vegne af Bedsteforældre for Asyl

Mette Roerup og Nina Lørring


	HØRINGSSVAR
	Nedsættelse af ydelser på asylområdet


