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Uopfordret høringssvar fra SOS Racisme vedr.:
Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og lov om Familieretshuset (Overførsel af
Statsforvaltningens opgaver med prøvelse af ægteskabsbetingelserne til Familieretshuset)
SOS Racisme tillader sig at svare på dette høringsudkast, selv om vi ikke har fået sendt det i høring.
Vi var imod den nylige ændring af ægteskabsloven og udlændingeloven vedr. såkaldte
proformaægteskaber, med ikrafttrædelse pr.1. januar 2019:
”Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og udlændingeloven (Forbud mod
proformaægteskab og Nationalt ID-centers rolle og funktioner m.v.), og konkluderede følgende, som vi
fortsat står ved:

Konklusion:
SOS Racisme foreslår, at lovforslaget tages af bordet, og at der tænkes i alternative løsninger for
at undgå proformaægteskaber, især de, der er forbundet med menneskehandel, fx øget
overvågning og indsats på EU-plan over for kriminelle netværk, der handler med kvinder.
Hvis lovforslaget opretholdes, vil vi foreslå at:
1. definitionen af proformaægteskab ændres til EU’s definition heraf, og at de samme forhold, som
er nævnt i EU-håndbogen om proformaægteskaber, iagttages som beskrevet i EU-håndbogen
2. lovforslaget kun omfatter de tilfælde, hvor ingen af parterne har bopæl i Danmark, og evt. kun i
de tilfælde, hvor kommunerne er i tvivl om, hvorvidt der er tale om proformaægteskaber
3. lovforslaget ikke vil omfatte par med fælles børn
4. lovforslaget ikke vil medføre så stort et bureaukrati og så store dokumentationskrav, at de reelt
kan være svære og risikable at opfylde for mange af dem, der ønsker at indgå ægteskab
5. det Nationale ID-Center skrives ud af lovforslaget, da det må kunne bruge kræfterne på bedre
ting end denne, der skønnes at medføre meget unyttig kontrol, enormt besvær og forsinkelse for
de personer, den kommer til at berøre, og hvor hyppigheden af proformaægteskaber slet ikke er
kendt endnu.

1

SOS Racisme mente og mener fortsat ikke, at det er en forbrydelse for et ægtepar, at ønske at bo
sammen i et land, -fx Danmark -hvis man gifter sig, eller har giftet sig. Faktisk har man tidligere i høj
grad brugt man det forhold, at et ægtepar ikke boede sammen, som indikation på at der kunne være
tale om et proformaægteskab. Og vi mener heller ikke der er tale om et proformaægteskab, fordi man
som udenlandsk statsborger ønsker at bo sammen i Danmark eller et andet EU- eller EØS-land.
Den vedtagne lov er en del af Danmarks nationalistiske anti-udlændinge-strategi, som går ud på at
gøre det så besværligt som muligt for udlændinge at gifte sig og bo i Danmark. I forbindelse hermed
indfører man burokrati i lange baner, betalt af udlændingene selv, hvilket gør det dyrt og besværligt at
søge og få ophold i Danmark, og man lægger masser af hindringer i vejen for udlændinge, der gerne vil
bo i Danmark. Da EU indtil 2016 stort set har været uden indre grænser, lægger man også hindringer i
vejen for EU som fællesskab.
Selve retorikken i det aktuelle lovforslag som detaljerer nogle af de burokratiske foranstaltninger og
institutioner man vil indføre i Danmark, for at holde nye familier ude, er ubehagelig og giftig læsning,
idet udenlandske par a pripori mistænkes for at ville snyde og indgå proformaægteskab i Danmark:
” Det fremgår af aftalen, at aftaleparterne ikke vil acceptere, at Danmark misbruges til at snyde sig ind i
EU, og at de derfor ønsker effektivt at forhindre, at udlændinge indgår proformaægteskab i Danmark
med henblik på at opnå ret til ophold i EU, ved at indsætte et forbud i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
(ægteskabsloven) mod at indgå ægteskab, hvis det afgørende formål med ægteskabet er at opnå ret til
ophold i Danmark eller i et andet EU-/EØS-land eller i Schweiz.”
Vi kan ikke se noget forkert, kriminelt eller odiøst i, at et ægtepar ønsker at tage ophold i Danmark eller
et andet EU- eller EØS-land eller Schweitz. Vi tænker, at hele denne burokratiseringsproces med
ansøgninger, ventetider, attester og minutiøs lovgivning har to formål:
1) at gøre opmærksom på de deltagende folketingspartiers barskhed, bestemthed og mistænksomhed
overfor udlændinge
2) gøre det vanskeligt eller umuligt for personer fra skrøbelige lande, at komme til Danmark eller EU
/EØS hvorfra det er svært –nogle gange umuligt – at erhverve attester, som Danmark kan acceptere –
fx pga. fravær af en gyldig administration pga. krig og borgerkrig. Og det er vel også ideen med at
koble det til det nye nationale ID-center og et centralt statsligt burokrati.
På denne måde kan regeringen og folketingsflertallet fortsætte med at kvæle Danmark i fremmedfrygt,
xenofobi, og mistænkeliggørelse af udenlandske og af danske statsborgere, der gerne vil giftes med en
udlænding. Nogle af de regler og rutiner, der bruges i den administrative behandling ved
familiesammenføringssager, er reelt ikke logiske, fx det forhold, at et fætter-kusine-ægteskab betyder,
at der er tale om et tvangsægteskab, hvilket kan være sandt i enkelte tilfælde, men hvilket bestemt ikke
er reglen.
Vi mener desuden, at embedsstanden bør overveje, hvor langt man vil gå i forhold til at sprede
fremmedhad og mistænkeliggøre udlændinge, også der hvor man bliver beordret eller tilskyndet til det
af politikerne. Den konstante os- og dem-politik, som den bl.a. kommer til udtryk i lovgivningen i
”ghettopakken ”og i omtalen af såkaldte parallelsamfund, er med til at øge diskriminationen af etniske
og religiøse mindretal, øge diskriminationen af kvinder, og øge konfliktniveauet i Danmark, og den gør
integrationen og medborgerskabet i Danmark sværere for udlændinge og etniske mindretal.
SOS Racisme er således imod også at denne lov bliver gennemført, selvom den blot detaljerer den
tidligere nævnte vedtagne lov.
For SOS Racisme,
Anne Nielsen, Næstformand.
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