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11. januar 2006

HØRING OM UDKAST TIL LOVFORSLAG OM
ÆNDRING AF UDLÆNDINGELOVEN
Børnerådet takker for udkast til lovforslag om ændring af
udlændingeloven (betinget udvisning, skærpelse af udvisningsreglerne
og reglerne om indrejseforbud mv.).
Børnerådet er bestyrtet over den umenneskelige tone som udkastet
repræsenterer. Børnerådet finder at konsekvenserne især for unge med
en ungdomssanktion, der med lovændringen kan idømmes en betinget
udvisning oveni ungdomssanktionen, rammes uforholdsmæssigt hårdt.
Der kan her være tale om unge, der er født i Danmark, eller som er
kommet hertil som helt små børn, med en dansk opvækst – og oftest
med en meget ringe tilknytning til forældrenes oprindelsesland.
Børnerådet finder, at kombinationen ungdomssanktion og betinget
udvisning er en urimelig dobbeltstraf.
Børnerådet finder det ligeledes særdeles problematisk, at man med
udvidelsen af listen, over de forbrydelser der kræver udvisning, i højere
grad risikere at splittet familier ad, hvor den udviste har ægtefælle og
børn i Danmark. Allerede som lovgivningen er nu, viges der ikke tilbage
fra at udvise en forælder med ægtefælle og barn i Danmark.
Børnerådet vil således foreslå, at der altid laves en børnesagkyndig
udredning af barnet og tilknytningen til den udvisningstruede forælder,
inden der træffes afgørelse om udvisning. I beslutningen om en
eventuel udvisning, skal der tages hensyn til, hvad der vil være bedst
for barnet, som statueret i Børnekonventionens artikel 3.
Med venlig hilsen
Klaus Wilmann, formand for Børnerådet
Susanne Glending, fuldmægtig
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