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17. september 2017
Til Udlændinge- og Integrationsministeriet,
udlaendingeafdeling@uim.dk; cal@uim.dk
Høringssvar fra SOS mod Racisme på:
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af muligheden for at opnå tidsubegrænset
opholdstilladelse for udlændinge, der aktivt har modarbejdet afklaringen af deres identitet i forbindelse
med ansøgning om opholdstilladelse her i landet).
SOS mod Racisme takker for tilsendelsen af udkastet til endnu en ændring af udlændingeloven!
Begrundelsen for at ændre udlændingeloven endnu en gang virker dog hverken reel eller troværdig. Der
står i kommentarerne til lovforslaget, at Norge har gennemført en lignende lov, og at loven skal
gennemføres: ”af hensyn til Danmarks interesse i at kontrollere indvandringen”.
For asylansøgere og flygtninge kan det være livet om at gøre at skjule deres sande identitet. Kun meget få
vil have mulighed for at rejse lovligt til et andet land, og hvis de har et pas eller anden vigtig id dokumentation, vil kun de færreste kunne bruge det eller medbringe det på vej ud af hjemlandet. I
Danmark kan de være bange for, om myndighederne vil rapportere deres identitet til deres hjemland, eller
være bange for deres families sikkerhed, hvis det rygtes, at de er flygtet. Og de kan mangle tillid til, at det
danske asylsystem ikke videregiver oplysninger til hjemlandet, noget sådant er jo sket tidligere, hvor en
israelsk efterretningsmand videregav oplsyninger til Israel om palæstinensiske flygtninge. De kan frygte, at
oplysninger om at de har søgt asyl i Danmark vil kunne skade deres familie i hjemlandet, - og skade dem
selv, hvis de bliver afvist og sendt tilbage.
Hvad angår det, at skaffe dokumenter fra hjemlandet for at bevise identitet, nationalitet og slægtskab for
familien, ved vi fra syriske flygtninge, at det kan være både dyrt og farligt. Dyrt, fordi det kan koste store
summer i bestikkelse til myndigheder og til betaling af folk, der skal transportere dokumenterne; og farligt,
da det kan henlede opmærksomhed på dem selv og deres familie. Og det kan være farligt for bekendte, der
måtte rejse hertil, at udsmugle andres identitetspapirer. Der synes at mangle forståelse for dette fra
myndighedernes side, inkl. fra politiet. Nogle flygtninge vil også søge at skjule deres identitet i Danmark,
fordi de kan være bange for efterretningsfolk fra hjemlandet.
Ligeledes kan handlede personer være uregistrerede eller opholde sig under en falsk identitet. Disse
personer kan typisk også være forfulgt eller blive det, hvis de bliver hjemsendt.
At miste muligheden for permanent ophold i Danmark synes endvidere at være en uforholdsmæssig stor
straf for at skjule sin identitet – eller for ikke at medvirke til at skaffe dokumenter fra hjemlandet.



De aktuelle krav til permanent ophold, jf nyidanmark.dk:
Man skal fortsat opfylde betingelserne for den opholdstilladelse, man har.
Man skal være fyldt 18 år.










Man skal have boet lovligt i Danmark i mindst 8 år. Hvis man opfylder alle 4 supplerende betingelser (se
nedenfor), skal man dog kun have boet lovligt i Danmark i mindst 4 år.
Man må ikke have begået visse typer af kriminalitet.
Man må ikke have forfalden gæld til det offentlige, medmindre der er givet henstand.
Man må ikke have modtaget offentlig hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven inden
for de sidste 4 år.
Man skal have accepteret en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund.
Man skal have bestået Prøve i Dansk 2 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.
Man skal have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i
mindst 3 år og 6 måneder inden for de sidste 4 år.
Man skal fortsat være i arbejde på det tidspunkt, hvor Udlændingestyrelsen træffer afgørelse i sagen
Desuden skal man have opfyldt mindst 2 af 4 supplerende betingelser:






Man skal have bestået en medborgerskabsprøve eller have udvist aktivt medborgerskab i Danmark.
Man skal have haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst
4 år inden for de sidste 4 år og 6 måneder.
Man skal have haft en årlig skattepligtig indkomst på gennemsnitligt 275.400 kr. (2017-niveau) eller
derover de sidste 2 år.
Man skal have bestået Prøve i Dansk 3, eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.

Det er krav, der er blevet strammet voldsomt de seneste år, ofte med tilbagevirkende kraft, så uanset hvor
meget en indvandrer eller flygtning har arbejdet på at få fast opholdstilladelse, vil nye regler tit forhindre
det. Efter 8 år i Danmark kan man ikke tale om kontrol af indvandring! Den fandt jo sted mindst 8 år før!
Hvorfor skal personer, der har efterlevet alle disse krav og betingelser i håb om at de engang kan få lov til at
blive boende i sikkerhed i deres nye land, og måske få dansk statsborgerskab og således også valgret, hvorfor skal de marginaliseres og aldrig kunne blive danske statsborgere og altid leve med en usikkerhed om
hvorvidt de kan blive boende i Danmark? Aktuelt er end 8% af befolkningen over 18 år ikke danske
statsborgere og har dermed ikke stemmeret. Det svækker demokratiet, at en stor gruppe er helt uden for.
Og når der ikke er stemmer at hente i denne store gruppe, kan politikerne blive ved med at svække
muligheder og livsvilkår for denne gruppe.
Konklusion:
Vi kan ikke se at Danmark skulle have interesse i at gøre tilværelsen sur og uvis for de personer, der har skjult
deres sande identitet, så længe det ikke drejer sig om terrorister, krigforbrydere og folk, der er flygtet fra
kriminalitet i andre lande. Forslaget gavner ikke gruppen, og det gavner ikke Danmark, der mister
arbejdskraft fra personer, der har lært dansk, og som har arbejdet og været selvforsørgende i lang tid.
SOS mod Racisme anbefaler:
1) at forslaget trækkes tilbage, eller stemmes ned, hvis det bliver fremsat
2) hvis det alligevel fremsættes, at det da bliver i en afgrænset form, således, at det kun omfatter
krigsforbrydere og personer med alvorlig kriminalitet begået i udlandet, som er indrejst i Danmark
for at undgå straf.
Med venlig hilsen,
For SOS mod Racisme,
Anne Nielsen, Næstformand

