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ÆNDRING AF UDLÆNDINGELOVEN OG
INTEGRATIONSLOVEN
(BEHANDLING AF SAGER OM ULEDSAGEDE
MINDREÅRIGE UDLÆNDINGE –
OPFØLGNING PÅ AFTALE OM
SERVICEEFTERSYN AF UDLÆNDINGE OG
INTEGRATIONSPOLITIKKEN, J.NR
10/14944)
Børnerådet d.10.09.2010.
Børnerådet har følgende mere overordnede kommentarer, der knytter sig til
hovedlinierne i det konkrete lovforslag:
Formålet med at have en lovgivning for uledsagede børn er at sikre disse børn
og unges ret til beskyttelse og udvikling med udgangspunkt i det enkelte
barns tarv.
Grundlæggende er det Rådets opfattelse, at lovforslaget ikke har fokus på
børn og unges tarv og rettigheder, men i højere grad har et ønske om "at
begrænse indrejseantallet af uledsagede børn og unge" og "bekæmpe enhver
form for misbrug af reglerne". Der henvises blandt andet til forslagets
formodede "præventive signalværdi".
Hertil kommer, at forslaget bygger på en lang række formodninger, som Rådet
ud fra et retssikkerhedsmæssig synsvinkel ikke mener, kan danne grundlag for
de foreslåede initiativer.
Blandt andet fremgår det af lovforslagets formål og baggrund, at man ønsker
en samlet revision af området, fordi "der er en formodning for, at de
uledsagede mindreårige frivilligt er rejst fra deres hjemland for at komme hertil,
og/eller at børnene er sendt af sted af deres forældre i håb om, at de kan nå
opholdstilladelse i Europa"
Det fremgår også af lovforslagets baggrundsmateriale at "der er en
formodning for, at mange af de udlændinge, der indrejser som angiveligt
mindreårige reelt er over 18 år".
Med hensyn til mulighederne for at fastslå, hvorvidt der er tale om en ung over

eller under 18 år, er der delte meninger blandt de fag- professionelle om
metodernes sikkerhed. Blandt andet fremfører flere fagfolk, at nogle familier
har mere avanceret knoglealder end andre, og at metoderne til at fastlægge
den unges alder derfor ikke er 100 % tilstrækkelig.
Ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt kan Børnerådet derfor ikke støtte
forslaget om at gøre 18 års grænsen til den endegyldige skæringsdato for, om
de unge skal sendes tilbage til deres hjemlande eller ej.
Lovforslaget lægger også op til, at man fra den danske stats side skal
forstærke nærområdeområdeindsatsen gennem etablering af modtage- og
omsorgcentre i hjemlandene for uledsagede mindreårige i blandt andet
Afganistan.
Der er fra andre organisationers side blevet stillet spørgsmålstegn ved
sikkerheden i de modtage– og omsorgscentre, som allerede er etableret, og
Rådet stiller sig derfor meget tvivlende overfor, om et land som Afganistan,
der er i væbnet konflikt og præget af store samfundsmæssige uroligheder, er i
stand til at tilbyde disse børn en sikker base. Blandt andet forlyder det, at
Taliban rekrutterer børnesoldater blandt de unge fra disse modtage- og
omsorgcentre.
Af forarbejdet til lovteksten fremgår det ikke, hvordan den danske stat vil
garantere for de unges sikkerhed i modtage- og centrene, herunder sikre de
unge den sikkerhed som følger af FN´s Børnekonvention.
Børnerådet kan derfor ikke på det foreliggende grundlagt gå ind for
etableringen af de foreslåede centre i hjemlandet.
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