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Udlændinge- og Integrationsudvalget 
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 13. februar 2017 stillet følgende 

spørgsmål nr. 499 (alm. del) efter ønske fra (MFU) Lisbeth Bech Poulsen (SF) til 

udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 499: 

 

Hvilke overvejelser herunder retlige vurderinger vedrørende medholdeligheden 

efter EMRK art 8 havde ministeren gjort sig forud for udstedelsen af ministerens 

instruks af 10. februar 2016 til Udlændingestyrelsen om ændring af praksis for 

indkvartering af mindreårige asylansøgere med ægtefæller eller samlevende, der 

ligeledes befinder sig her i landet (jf. B 38 – bilag 1)? 

 

Svar: 

 

1. Min indkvarteringsinstruks af 10. februar 2016 indebærer som bekendt, at 

mindreårige ægtefæller og samlevere som udgangspunkt skal indkvarteres 

separat på asylcentrene. 

 

Baggrunden for, at jeg udstedte denne indkvarteringsinstruks, er som bekendt, at 

det er min helt klare holdning, at mindreårige asylansøgere skal være indkvarteret 

adskilt fra deres eventuelle ægtefælle eller samlever.  

 

Min holdning tager afsæt i, at jeg mener, at det er helt uacceptabelt, hvis en 

person er tvunget eller presset ind i et ægteskab eller samlivsforhold. Det gælder 

selvsagt også i forhold til asylansøgere under 18 år.  

 

Generelt er det afgørende for mig, at vi sender et klart signal til asylansøgerne 

om, at kønnene er ligestillede i Danmark, og at vi i Danmark lever vores liv i frihed 

og ikke tolererer tvangsægteskaber. 

 

2. I relation til de retlige overvejelser, der blev gjort forud for udstedelsen af 

instruksen, henvises til Udlændinge- og Integrationsministeriets svar af 14. juli 

2016 til Folketingets Ombudsmand. Svaret er gengivet på side 41-47 i Folketingets 

Ombudsmands udkast til redegørelse af 1. februar 2017 i sagen om udlændinge- 

og integrationsministerens instruks af 10. februar 2016 til Udlændingestyrelsen 

om ændring af praksis for indkvartering af mindreårige asylansøgere med 
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ægtefæller eller samlevere, der ligeledes befinder sig her i landet (UUI 2016-17, B 

38 – bilag 1).   

 

 

 

Inger Støjberg  

/ 

 

 

Jesper Gori 

 


