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SOS Racisme takker for at have fået sendt forslaget til høring.
Det er under 1½ år siden lovens bestemmelser om pas sidst blev strammet. Det fremgår ikke af
lovforslaget, at der er tale om et reelt problem med misbrug af pas, selvom Udlændingetyrelsen
nævner, at Styrelsen har konstateret en stigende tendens til, at udlændinge med opholdstilladelse i
Danmark angiver at have mistet deres pas, mens de er på ferie. Der er imidlertid ikke angivet tal for
eller skøn over, i hvor mange tilfælde, der har været mistanke eller har været rejst sigtelser for
forfalskning el. misbrug af pas, og hvor mange personer, der er dømt herfor i de senere år.
Derfor kan tilstedeværelsen af misbrug være noget, ministeren blot postulerer, uden hun reelt har
undersøgt omfanget af et sådant misbrug. Lovforslaget kan evt. blot have til formål at generere
yderligere udlændingestramninger til tælleren, der går i gang, når man åbner ministeriets hjemmeside
UIM.DK.
Lovforslaget svækker retssikkerheden for de personer, der mistænkes for at medvirke til misbrug af
deres pas, men som ikke har fået en dom herfor, idet de administrativt vil kunne blive straffet ved ikke
at kunne rejse til et andet land i 5 år. Ligeledes vil det nye gebyr ved ansøgning om laissez-passer til
personer, der ikke kan få et pas, kunne ramme disse personer helt uretfærdigt, og i nogle tilfælde
måske kunne forhindre en vigtig udlandsrejse, fx en rejse til en begravelse af en nært beslægtet. Mange
udlændinge har beskedne økonomiske ressourcer.
Vi tænker på forslaget som et af mange reelt formålsløse lovforslag som denne regering har gennemført
for at genere udlændinge og etniske mindretal i Danmark. Udover at tilføje en stramning til tælleren på
UIM.DK og endnu en burokratisk procedure med opkrævning af gebyr for ansøgning, behandling og
udstedelse af laissez-passer dokument, kan vi ikke se nogen reel begrundelse for forslaget.
SOS Racisme anbefaler derfor, at lovforslaget trækkes tilbage, eller at der stemmes imod forslaget.
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