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328 sider! Ingen almindelige mennesker har kræfter, tålmodighed og læsefærdighed til at
skaffe sig overblik over så mange ord.
Allerede høringsbrevet belaster læseren med en lang gentagelse, der nemt kunne være undgået.
I de 9 sider synopsis motiveres lovforslagets hensigt: ”Med henblik på at skabe større klarhed
og overblik … forenklinger i udlændingeloven. Det foreslås … så reglernes tilgængelighed
øges, og retssikkerheden styrkes.
Erkendelse af at retssikkerheden kan styrkes bekræfter, hvad BfA længe har sagt.
BfA håber, at det snarest muligt også vil komme til at gælde for asylansøgere.
Større klarhed, overblik og forenklinger kan der stadig gøres meget for at opnå.
En sporadisk gennemgang af lovforslaget giver anledning til følgende bemærkninger:
§ 1.25 I § 32 stk. 4 udmåles antal år for et udrejseforbuds længde i relation til en udlændings
kriminelle handling. Herved udøver lovforslaget dømmende mangt og overtræder Danmarks
grundlæggende retssikkerhed om magtens tredeling. BfA skal stærkt misbillige dette.
.

§1.59 § 42 a er i sin helhed et skræmmende eksempel på uoverskuelighed, især stk. 6 1. afsnit:
§ 9 h, stk. 9, 1. pkt., jf. stk. 5, 1. pkt., jf. stk. 1, hvor man skal jf. 2 gange. Kan man det?
§2.2 Forslag om bagatelgrænse for tilbagebetaling begrundes med, at udlændingemyndighederne bruger administrativt mange ressourcer på at tilbagebetale småbeløb.
Det må være selve beregningen af beløbet, der er ressourcekrævende. Tilbagebetaling til
NemKonto er nemt og gratis. Der mangler således en acceptabel begrundelse.
I stedet foreslår BfA, at gebyrer for nydanskere generelt afskaffes. De fleste gebyrer går jo til
forhold, der fremmer integration og derfor er i samfundets interesse for at få ny skatteborgere.
I indholdsfortegnelsens indledning står: ”Regeringen fører en stram udlændingepolitik, der
nyder bred opbakning i befolkningen”. BfA vil stærkt påpege, at der i befolkningen også er
bred opbakning til BfA’s målsætning om, at asylansøgere i Statens varetægt skal behandles
humant. Mindst halvdelen, der besøger BfA på Folkemøde Bornholm, er enige. De der (ofte i
stærke vendinger) kritiserer, har som regel misforstået BfA’s budskab.
BfA ønsker oprigtigt, at der i den stramme udlændingepolitik blev taget hensyn til denne
mindst lige så brede del af befolkningen.
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