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Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

Medlem af Folketinget Naser Khader (KF) har den 10. februar 2016 stillet følgende 
spørgsmål S 630 til udlændinge-, integrations- og boligministeren, som hermed 
besvares. 
 
Spørgsmål S 630: 
 
Er ministeren tilfreds med hjælpen til de såkaldte børnebrude, og mener ministe-
ren, at man gør nok for at opsøge og hjælpe dem? 
 
Svar: 
 
Da jeg blev bekendt med problemstillingen om barnebrude i de danske asylcentre 
i slutningen af januar, bad jeg med det samme Udlændingestyrelsen om at afdæk-
ke omfanget af mindreårige asylansøgere, som er indkvarteret i danske asylcen-
tre, og som har en ægtefælle eller samlever.  
 
Udlændingestyrelsen har på baggrund af en høring af indkvarteringsoperatørerne 
oplyst, at der på tidspunktet for høringen var indkvarteret 27 mindreårige asylan-
søgere i de danske asylcentre, som havde en ægtefælle eller samlever, der enten 
var indkvarteret på samme eller et andet asylcenter, eller var herboende. Antallet 
af indkvarterede asylansøgere ændrer sig hele tiden og afhænger bl.a. af antallet 
af nyindrejste asylansøgere. Antallet af mindreårige asylansøgere med en ægte-
fælle eller samlever vil derfor også løbende ændre sig. 
 
Det er for mig at se helt uacceptabelt, at mindreårige asylansøgere er indkvarteret 
i asylcentre i Danmark sammen med deres ægtefælle eller samlever. Derfor har 
jeg i sidste uge anmodet Udlændingestyrelsen om at ændre praksis således, at 
ingen mindreårige asylansøgere fremadrettet kan bo sammen med en ægtefælle 
eller samlever. Det gælder også, hvis parret har et eller flere fælles børn. På den 
måde kan vi sikre, at unge piger ikke bliver tvunget til at leve i et forhold med en 
voksen på asylcentrene. Umiddelbart efter Udlændingestyrelsens høring af ind-
kvarteringsoperatørerne blev ét par adskilt, og de er nu indkvarteret hver for sig.. 
De øvrige mindreårige asylansøgere, der i dag lever sammen med deres ægtefælle 
eller samlever, vil ligeledes blive indkvarteret adskilt. 
 
Mindreårige asylansøgere udgør   et særligt fokusområde for Udlændingestyrel-
sen i relation til indkvartering. Det gælder, uanset om de kommer til Danmark 
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som uledsagede, som en del af en familie, eller f.eks. kommer sammen med en 
person, der er angivet som ægtefælle eller samlever.  
 
I forhold til hjælp og støtte til mindreårige asylansøgere med en ægtefælle eller 
samlever fremgår det af kontrakterne mellem Udlændingestyrelsen og indkvarte-
ringsoperatørerne, at operatøren skal identificere beboere med særlige behov, og 
at der skal sikres en helhedsorienteret og koordineret indsats. Operatøren skal 
sikre, at der i overensstemmelse med §§ 153 og 154 i lov om social service sker 
identifikation af særligt omsorgstruede børn med henblik på iværksættelse af 
nødvendige foranstaltninger i samarbejde med den lokale kommune og Udlæn-
dingestyrelsen. Operatørerne har således en skærpet underretningspligt i forhold 
til mindreårige, som er indkvarteret på asylcentrene. 
 
Der er således stort fokus i asylcentrene på at sikre, at de unge piger trives, og jeg 
vil over for Udlændingestyrelsen indskærpe, at dette fokus skal fastholdes.  
 
 
 
Inger Støjberg 

/ 
Anette Görtz 


