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Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af udlændingelo-

ven (Ændring af reglerne om bortfald af opholdstilladelser ved genopdra-

gelsesrejser m.v. og ændring af reglerne om adgang til familiesammenfø-

ring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus) 

 

Børns Vilkår takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. udkast til 

forslag til lov om ændring af udlændingeloven. 

 

Børns Vilkår hører ofte på BørneTelefonen om børn og unge, der har oplevet 

negativ social kontrol, hvor de gennem pres, tvang eller vold har oplevet at 

blive begrænset i deres livsudfoldelse og ret til at træffe selvstændige valg an-

gående eget liv og fremtid.1 I ekstreme tilfælde kan et barn eller en ung bliver 

sendt ud af landet mod deres vilje med henblik på at påtvinge barnet eller den 

unge særlige sociale, kulturelle eller religiøse normer og værdier. Det er Børns 

Vilkårs erfaring, at konsekvenserne af en opvækst med svær negativ social kon-

trol, herunder at blive sendt genopdragelsesrejse, kan være særdeles trauma-

tiserende og rækker langt ind i voksenlivet. 

 

Det er derfor helt afgørende, at ofre for negativ social kontrol får den støtte og 

hjælp, som de har brug for.  

 

Børns Vilkår er enige i, at de gældende regler for bortfald af opholdstilladelser 

rammer børn og unge, der er sendt på genopdragelsesrejse m.v. mod deres 

vilje, er uhensigtsmæssige, idet børn og unge kan risikere at miste deres op-

holdsholdstilladelse.  Børn og unge, der er ofre for negativ social kontrol, bliver 

dermed straffet for forældrenes handlinger og risikere hertil ikke at få den 

nødvendige støtte og hjælp. 

 
1 For en udførlig gennemgang af Børns Vilkårs erfaringer og arbejde med negativ social kontrol, se rappor-

ten: Adfærdskontrol og tankefængsel: Børns oplevelser med negativ social kontrol, Børns Vilkår, 2019. 
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Børns Vilkår finder det derfor positivt, at regeringen med lovforslaget foreslår, 

at børns og unges opholdstilladelse som udgangspunkt ikke skal bortfalde, 

hvis barnet eller den unge har været sendt på genopdragelsesrejse m.v. mod 

deres vilje, jf. den forslåede § 17, stk. 3.  

 

Børns Vilkår finder det desuden positivt, at kommunernes pligt til at videregive 

oplysninger, der er relevante for udlændingemyndighederne i forhold til at 

kunne identificere tilfælde af genopdragelsesrejser og andre udlandsophold 

af negativ betydning, udvides, og at der etableres en ny adgang til særlig ad-

gang til tidsubegrænset opholdstilladelse.  

 

Børns Vilkår er imidlertid bekymret for, at der med lovforslaget lægges op til, 

at reglerne ikke omfatter alle børn og unge, der op til udrejsen har opholdstil-

ladelse i Danmark. 

 

Det fremgår således af bemærkningerne til lovforslaget: 

 

”Selvom det kan lægges til grund, at udlændingen har været sendt 

på genopdragelsesrejse eller andet udlandsophold af negativ be-

tydning for udlændingen, vil der kunne være omstændigheder, der 

gør, at opholdstilladelsen alligevel bør anses for bortfaldet. Det kan 

f.eks. være, hvis udlændingens tidligere ophold i Danmark kun har 

været kortvarigt, eller hvis udlændingens tilknytning til Danmark i 

øvrigt er ringe. (vores understregning)” 

  

Et kortvarigt ophold i Danmark defineres i bemærkningerne som ”få år eller 

kortere tid forud for genopdragelsesrejsen”.  

 

Det kan således medføre, at den gruppe af børn, der har opholdt sig i Danmark 

i ”få år” op til udrejsen af landet, ikke omfattes af den forslåede ændring i ud-

lændingelovens § 17, stk. 3.  

 

Det er Børns Vilkårs opfattelse, at mange af de børn og unge, der sendes på 

genopdragelsesrejse, har været i landet i kortere tid. Det har den konsekvens, 

at disse børn og unge kan risikere at miste deres opholdsgrundlag, selvom de 

er sendt på genopdragelsesrejse mod deres vilje, og forsat selv ønsker at være 

– eller blive – en del af det danske samfund. Denne gruppe børn og unge vil 

dermed forsat blive straffet for forældrenes handlinger, og ikke have mulighed 

for at få den helt nødvendige støtte og hjælp. 
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Børns Vilkår finder det ubetænkeligt, at alle børn omfattes af den forslåede § 

17, stk. 3, da bestemmelsen alene finder anvendelse, hvis det ud fra en konkret 

og individuel vurdering i den enkelte sag kan lægges til grund, at udlændingen 

er udrejst af landet på genopdragelsesrejse eller andet udlandsophold af ne-

gativ betydning for udlændingen.  

 

Børns Vilkår anbefaler på den baggrund, at alle børn og unge, der har en op-

holdstilladelse, bør omfattes af den foreslåede ændring i udlændingelovens § 

17, stk. 3.  

  

I er velkomne til at kontakte jurist Victor Christoffersen på vich@bornsvilkar.dk, 

hvis I har spørgsmål til ovenstående. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Rasmus Kjeldahl, direktør  


