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Uopfordret høringssvar 

til lovforslag L 87 af 10.12.2015 om ændring af Udlændingeloven 

(Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelse, skærpelse 
af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, skærpelse af reglerne om inddragelse af 
flygtningenes opholdstilladelse m.v.)  

fra Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed 

I forbindelse med høring af lovforslag L 87 vil Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, 
Dansk Sektion af Women’s International League for Peace and Freedom, gøre opmærksom på, at 
forslagets punkt 2 om udskydelse af retten til familiesammenføring for flygtninge med 
beskyttelsesstatus vil krænke FN´s Sikkerhedsråds Resolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed, 
som Danmark i øvrigt som første land i verden udarbejdede en handlingsplan for efter vedtagelsen 
i FN i år 2000. 

I følge det fremsatte forslag vil de flygtninge, som får ophold efter Udlændingelovens nye § 7. 3 
først få mulighed for at søge om familiesammenføring efter 3 års ophold i Danmark. 
Dette vil – hvilket praksis viser - hurtigt kunne komme til at betyde op til 4 - 5 års ophold, inden 
denne mulighed er en realitet, når sagsbehandlingstiden medregnes (i flg. Udlændingestyrelsen 
udmeldes pt. tid til første interview til nyankomne asylansøgere i november 2016, dvs. der er op til 
11 måneders ventetid på første interview). Dette har bl.a. Institut for Menneskerettigheder 
allerede vurderet som værende i strid med retten til et familieliv.  

Fra Kvindefredsligaens side ønsker vi yderlige at gøre opmærksom på Danmarks ansvar ifølge FN’s 
Sikkerhedsråds Resolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed. 

Ifølge den officielle målsætning i den danske handlingsplan for resolution 1325 (Denmark’s 
National Action Plan for Implementation of UN Security Resolution 1325 on Women, Peace and 
Security 2014 – 2019) har den danske indsats fokus på resultater, og Danmarks væsentligste tiltag i 
2014 – 19 skal blandt andet være 

 at sørge for, at kvinders og pigers specielle behov før, under og efter væbnede konflikter i 
højere grad anerkendes, og at alle internationale operationer og humanitære indsatser skal 
omfatte et klart kønsperspektiv. Vi må gå ud fra, at dette – ud over at omfatte syriske 
kvinder i nærområderne - også gælde for enlige kvinder og børn, som søger asyl i Danmark? 
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 at beskytte piger og kvinder mod vold, herunder kønsrelateret vold som voldtægt, 
tvangsægteskab og andre seksuelle overgreb. 

Hvad angår ensomkommende kvindelige asylansøgere, herunder kvinder med børn samt 
uledsagede mindreårige, er det et faktum – ifølge statistik fra Udlændingestyrelsen – at den 
midlertidige beskyttelsesstatus i § 7. 3, især tildeles denne gruppe: I efteråret 2015 var 40 % af 
modtagerne af midlertidig beskyttelsesstatus ensomkommende kvinder og børn, uanset de kun 
udgør 18 % af den samlede ansøgergruppe, som fik asyl i samme periode (Kilde: Asyltilladelser, 
Udlændingestyrelsen).  
Kvinders mulighed for at søge familiesammenføring med tilbageblevne mænd/børn er dermed 
endnu ringere/længere, da de med den midlertidige beskyttelsesstatus yderligere år for år skal 
igennem lange sagsbehandlingsforløb i håb om at få fornyet ophold for endnu ét år. 
 
For de kvinder og børn, som i krigs- og konfliktzonerne (nærområderne) afventer deres mænds 
skæbne på flugt mod sikkerhed, har lovforslaget også frygtelige konsekvenser: Der er fra såvel 
humanitære hjælpeorganisationer som i medierne igen og igen fremlagt dokumentation for 
overgreb på både enlige kvinder og børn, her ikke mindst seksuelle overgreb og 
tvangsægteskaber.  
Den fremsatte lovændring om de (min.) 3 års ventetid på at kunne søge familiesammenføring får 
som konsekvens, at såfremt det lykkes en mand, hvis familie endnu er i overhængende fare i 
nærområderne, at nå frem til at søge asyl i Danmark, vil der endnu være mindst 3 års ventetid for 
den sårbare tilbageblevne familie - 3 år med uvished og stor risiko for overgreb på såvel kvinderne 
som børnene.  
 
Dette kan vi i Kvindefredsligaen kun læse som helt og aldeles i modstrid med de konkrete mål, 
som Danmark har fremlagt for det internationale samfund med sin seneste handlingsplan for 
Resolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed. 
 
København den 5. januar 2016  
 
Med venlig hilsen 
for Kvindernes Internationale Liga for Fred og Sikkerhed 
Aase Albæk, Gerd Gottlieb, Ida Harsløf og Tove Krag 
www.kvindefredsliga.dk  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk sektion af Women’s International League for Peace and Freedom 

 www.wilpfinternational.org 

Rådgivende status ved FN’s ECOSOC, UNCTAD og UNESCO 

Specialrådgiver i forhold til FAO og UNICEF 
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