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Svar på høring om udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven 

(Ret til fortsat ophold ved ægtefælles død) 

 

Rådet for Etniske Minoriteter fremsender hermed svar på høring om udkast til lovforslag om 
ændring af udlændingeloven (Ret til fortsat ophold ved ægtefælles død).  

Rådet har følgende bemærkninger:  

Rådet vil indledningsvist bemærke, at det er positivt, at man ved lovændringen ændrer ved en 
retstilstand, der ikke var rimelig. Rådet er derfor enigt i, at det bør være muligt for 
familiesammenførte personer at blive i Danmark, også selvom den person, man er 
familiesammenført med, afgår ved døden. 

Rådet for Etniske Minoriteter så dog gerne, at man i stedet for at se på integrationsvilje og -evne, 
udelukkende stillede som betingelse, at man ikke har begået kriminalitet, og at man, hvis man 
havde holdt sig på den rigtige side af loven, således kunne få lov til at beholde sin 
opholdstilladelse. 

I det fremsendte udkast til lovforslag er der lagt op til, at man i stedet skal ind og foretage et 
skøn over den pågældendes integrationsvilje og -evne. I lovforslaget opregnes hvilke kriterier, der 
kan lægges vægt på ved denne vurdering. Det drejer sig om fast arbejde, påbegyndt eller 
gennemført uddannelse, om man er aktivt jobsøgende, deltager i danskuddannelse, tager aktivt del 
i foreningsliv eller lokalsamfundet mv. eller deltager aktivt i eventuelle børns institution, skole og 
fritidsaktiviteter. 
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Såfremt denne del af forslaget fastholdes, vil Rådet opfordre til, at man ved foretagelsen af dette 
skøn husker at være opmærksom på, at der kan være mange årsager til, at man måske ikke 
efter de kriterier, der nævnes i forslaget, opfattes som havende den fornødne integrationsvilje og -
evne. For eksempel kan traumatiserede, analfabeter, folk med kort skolebaggrund eller ordblinde 
ofte have svært ved at tage en uddannelse, få et arbejde og særligt for de traumatiserede i det 
hele taget at engagere sig i det omkringliggende samfund. Hvis man ydermere mister den 
herboende reference efter et langt sygdomsforløb, kan der være gode forklaringer på, at ens 
aktiviteter i den første tid snarere har været rettet indadtil, på at få hjemmet til at fungere, at 
passe den syge og døende pårørende end at deltage aktivt i forældrebestyrelser og lignende. 

Med venlig hilsen 

 

Muhsin Türkyilmaz 
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