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Høring over udkast til lovforslag om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan 
har bistået danske myndigheder m.v. 

 
 

Hermed fremsender Rådet for Etniske Minoriteter sit høringssvar.  

 

Rådet for Etniske Minoriteter skal indledningsvis bemærke, at høringen først er blevet fremsendt til rådet den 17. 

september med en høringsfrist den 24. september. Dette er en urimelig frist særligt henset til, at lovforslaget vedrører 

en ny form for opholdstilladelse i Danmark, herunder integrationsindsatsen i forhold til disse nye udlændinge, 

hvilket er et kerneområde for rådet og endvidere ikke er ukompliceret lovstof. 

  

Det er positivt, at Danmark – på baggrund af en bred politisk aftale – med lovforslaget tager ansvar for nogle af de 

personer, som har bidraget til den danske indsats i Afghanistan, henset til den kaotiske sikkerhedssituation, der har 

været i forbindelse med den militære tilbagetrækning.  

 

I forhold til integrationsindsatsen i kommunerne er det afgørende, at det midlertidige to-årige opholdsgrundlag 

giver de pågældende personer og deres familier mulighed for hurtigt at blive en del af de danske samfund og bliver 

omfattet af integrationslovens regler om bl.a. integrationsindsats og boligplacering. Det er derfor yderst gavnligt for 

persongruppen, at de med lovforslaget får mulighed for at arbejde og have adgang til undervisning og uddannelse 

under deres ophold. De skal indsluses i en normal dansk dagligdag med f.eks. foreningsliv, frivilligt arbejde og 

engagement i lokalsamfundet. Dette har også betydning i forhold til at forebygge udfordringer med negativ social 

kontrol. Det er erfaringer, der også gavner dem, hvis de på et tidspunkt skal tilbage til Afghanistan. 

 

Rådet skal dog bemærke, at et midlertidigt opholdsgrundlag på to år uden mulighed for forlængelse ikke er en lang 

tidshorisont for en udlænding, der er nyankommen i Danmark. Det er rådets opfattelse, at det i sig selv virker 

demotiverende for disse udlændinges integrationsproces, at de får ophold i Danmark i to år uden mulighed for 

forlængelse. Det kan skabe en stor usikkerhed omkring fremtiden, som tærer på kræfterne, som mere positivt kunne 

bruge på at lære dansk, støtte børnenes skolegang og gøre en indsats for at blive selvforsørgende, når der er en 

udløbsdato på opholdstilladelsen i Danmark. Rådet vil derfor anbefale, at der i loven indsættes en mulighed for at 

forlænge opholdstilladelsen under nærmere angivne betingelser. To år er ikke lang tid, og det vurderes meget 

usandsynligt, at der inden for den tidsramme bliver så fredeligt i Afghanistan, at de personer derfra, der meddeles 

midlertidig opholdstilladelse efter den foreslåede bestemmelse, kan nægtes forlængelse efter to år i Danmark.  

 

Det fremgår af lovforslaget, at der naturligvis er mulighed for at søge asyl eller andre former for opholdstilladelse i 

Danmark, men hvis der er udlændinge, der ikke kan opfylde betingelserne for at blive meddelt en af disse 

eksisterende former for opholdstilladelse, er vi i rådet bekymrede for, at de pågældende personer havner mellem to 

stole, hvis der fortsat er en tilspidset og alvorlig sikkerhedssituation i Afghanistan om to år. Hvis de mister retten til 

at arbejde, gå i skole og studere og dermed fortsætte deres liv og tage aktivt del i det danske samfund, vil vi have en 

gruppe af borgere, der lever her i landet uden at bidrage, mens de venter på at kunne komme tilbage til Afghanistan.  
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Mulighederne for at få forlænget et opholdsgrundlag i Danmark på grund af arbejdsmarkedstilknytning og 

integration bør desuden forbedres for at fremme motivationen for at blive integreret, herunder lære dansk og 

komme i beskæftigelse, for denne persongruppe, som er blevet revet op med rode fra deres hjemland og nu skal 

finde deres veje i det danske samfund. 

 

Rådet er meget positivt stemt overfor, at lovforslaget giver adgang til, at de personer, der i Afghanistan har bistået 

de danske myndigheder, kan opnå familiesammenføring med nærtstående familiemedlemmer, der ikke er blevet 

evakueret i forbindelse med den danske evakueringsindsats. Det skaber ro i forhold til at kunne finde fodfæste i det 

danske samfund. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Halima El Abassi 

Forkvinde for Rådet for Etniske Minoriteter 


