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Som begrundelse for lovforslaget angives en række episoder, hvor uledsagede mindreårige
asylansøgere har skabt uro. Ifølge en psykolog fra Red Barnet er en af forklaringerne på
børnenes voldsomme adfærd, at mange af dem har krigstraumer med i bagagen. ”Hvis de
misforstår kropssproget, eller selv bliver misforstået, kan det udløse et raseri. Det åbner
låget til alt det, der ellers er indeni”, siger Anne-Sophie Dybdal fra Red Barnet.
Det er i øvrigt et stærkt begrænset antal episoder, og de kunne for en dels vedkommende
henføres til mangel på viden og og indsigt i sårbare børns behov og manglende opfyldelse
af bopælkommunens generelle tilsynsforpligtelse.
Der er således efter bedsteforældrenes opfattelse ikke tilstrækkeligt grundlag for et i den
grad omstændeligt lovforslag.
I stedet burde der bruges kræfter - ikke lovgivning - på at give børn en menings- og
omsorgsfuld tilværelse i mindre boenheder med karakter af plejefamilie og ikke mindst en
sagsbehandlingstid, der er så kort, at yderligere traumefyldt håbløshed ikke får tid til at
udvikle sig. Ministeriets overvejelser om vigtigheden af en fornuftig og konstruktiv
asylventetid som forudsætning for vellykket integration/ordentlig tilbagevending er helt
essentiel og udtrykker præcis, hvad Bedsteforældre for Asyl i årevis har kæmpet for.
Hvis der alligevel skønnes at være et behov for bestemmelser om ”ro og orden” kunne
voksenansvarsloven blot gøres gældende for de mindreårige asylansøgere.
Eneste virkning af at sanktionere økonomisk i de meget små beløb, der udbetales, vil være
øget incitament til at ”tage selv”. Det er selvfølgelig forkert at tilegne sig noget
uretmæssigt; men særdeles forståeligt, når asylansøger ser det uopnåelige danske
forbrugsmønster.
Lovforslaget er i øvrigt symptomregulering alene ved anvendelse af sanktionering af
uhensigtsmæssig adfærd. Forslaget handler kun om pisk - aldrig om gulerod.
Bedsteforældre for Asyl opfordrer ministeriet til i stedet for institutionalisering og
ensretning til vores kultur og normer at tænke medmenneskelig omsorg for børn, der
reagerer ”forkert”, fordi de ”kalder på mor”.
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