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Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration
Att.: Merete Milo
Holbergsgade 6
1057 København K

HØRING OM ÆNDRING AF
UDLÆNDINGELOVEN, ÆGTESKABSLOVEN
OG REPATRIERINGSLOVEN, J.NR.
2004/4000-61
D. 13. 12. 2004.
Børnerådet takker for det tilsendte forslag til lov om ændring af
udlændingeloven, ægteskabsloven og repatrieringsloven (skærpet straf
for ulovlig beskæftigelse, afskaffelse af madkasseordning, styrkelse af
oplysningsgrundlaget i sager om helbredsbetinget humanitær
opholdstilladelse, præcisering af Flygtningenævnets uafhængighed,
fremhævelse af hensynet til familiens enhed, udvidelse af
personkredsen, der kan modtage hjælp efter repatrieringsloven, mv.).
Børnerådet har en række kommentarer til flere af de foreslåede
lovændringer:
Afskaffelse af madkasseordningen
Børnerådet finder, at det helt grundlæggende er en dårlig idé at bruge
økonomien som motivationsfaktor, når det drejer sig om en familie med
et eller flere børn. Det er forskelsbehandling af børn i forhold til andre
børn i Danmark. Børnene er helt totalt uforskyldte i forældrenes
handlinger. Det er klart i konflikt med Børnekonventionens artikel 2,
der understreger, at alle børn har de samme rettigheder, at de ikke må
forskelsbehandles og at staten skal beskytte børnene mod
forskelsbehandling på baggrund af forældrenes ”stilling, virksomhed,
udtrykte anskuelser eller tro.”
Børnene bliver uforskyldte ofre for deres forældres handlinger, når
disse familier sættes på en ”motivationsfremmende” ordning, der kun
lige akkurat gør familien i stand til at overleve. En ordning der har
nogle alvorlige konsekvenser for børnenes sundhed og deres generelle
udvikling. Ikke nok med at der kun er råd til den billigste mad, der ikke
understøtter børnenes fysiske udvikling, der er heller ikke råd til at
foretage sig noget sjovt sammen som familie, som f.eks. en tur i
Zoologisk Have, i svømmehal, i biografen, i teatret eller lign., til at
købe en bog eller noget legetøj, der kan stimulere barnets udvikling
eller til en bus- eller togbillet ud i det blå.
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Når det er sagt bifalder Børnerådet, at familierne med afskaffelsen af
madkasseordningen får selvbestemmelse i forhold til indkøb af
madvarerne, idet madkasseordningen var både nedværdigende og
krænkende for familierne.
Af lovforslaget følger, at familien, hvis der fortsat ikke samarbejdes om
f.eks. hjemsendelse efter 1½ måned, kan overflyttes til et
indkvarteringssted med vederlagsfri bespisningsordning, hvorved der
ikke udbetales kontante ydelser overhovedet. Denne skærpelse af den
motivationsfremmende ordning er en skændsel, den er nedværdigende
og krænkende for familierne – og familierne får meget svært ved at
holde sammen på en sådan ordning.
Børnerådet vil således anbefale, at vi i Danmark ikke længere benytter
os af økonomien som motivationsfremmende værktøj.
Spares der rent faktisk penge ved at ændre ordningen, må besparelsen
i det mindste komme familierne til gode.
I denne relation og for ikke at forringe børnenes sundhedstilstand
opfordrer Børnerådet til, at den supplerende børnepakke - som familier
på de motivationsfremmende ordninger får hver 14. dag – understøtter
børnenes sundhed og fysiske udvikling. Og at dette indtænkes i
sammensætningen af børnepakken.
Fremhævelse af hensynet til familiens enhed
Børnerådet bifalder tilføjelsen af, at der ved afgørelsen af konkrete
sager om familiesammenføring skal tages højde for hensynet til
familiens enhed. Børnerådet finder det helt afgørende, at familiens
enhed bevares i afgørelser af sager om familiesammenføring.
Kravene i Børnekonventionens artikel 9 til ikke at adskille et barn fra
sine forældre mod dets vilje, i artikel 10 til at behandle ansøgninger om
familiesammenføring på en positiv, human og hurtig måde, i artikel 18
til at bistå forældre med at udføre deres fælles ansvar for barnets
opdragelse og udvikling og i Den Europæiske
Menneskerettighedskonvention artikel 8 til at bevare familien enhed
skal stå helt centralt i afgørelser om familiesammenføring i dansk
lovgivning såvel som i praksis.
Børnerådet håber at se resultaterne af den nye formulering, således at
børn ikke adskilles fra deres forældre, medmindre det er til barnets
bedste.
Med venlig hilsen
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Klaus Wilmann, formand
&
Bente Ingvarsen, sekretariatschef
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