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Ombudsmanden rejser spørgsmål om adskillelse af
asylpar
Asylansøgere på 15-17 år skal efter en praksisændring i februar ikke indkvarteres på samme asylcenter som deres ægtefælle eller samlever. Det gælder
som det klare udgangspunkt uanset partnerens alder, og uanset om parret
har børn. Efter at have behandlet en klage fra et syrisk par har Folketingets
Ombudsmand bedt om en række oplysninger fra ministeriet om den nye praksis.
Ændringen af praksis vedrører kun asylansøgere på 15-17 år. For disse asylansøgere har der før ændringen været foretaget en konkret faglig vurdering
med udgangspunkt i den mindreåriges tarv.
Asylansøgere under 15 år (den seksuelle lavalder) har på intet tidspunkt måttet indkvarteres sammen med deres ægtefælle eller samlever.
”Udlændingemyndighederne kan naturligvis ændre praksis inden for rammerne af dansk og international ret. Men hvis man adskiller familier uden at kunne
påvise et konkret behov, kan der være et problem. Det er det, jeg nu spørger
ind til”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Han afventer myndighedernes svar, før han kan sige mere om, hvad der vil ske i sagen.
Genoptagelse af konkret sag
Ombudsmanden blev inddraget i sagen om adskillelse af asylpar, da han i
marts modtog en klage fra et syrisk ægtepar med en 17-årig gravid kvinde og
hendes 26-årige mand. De var blevet adskilt og placeret på to forskellige
asylcentre. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og Udlændingestyrelsen har netop meddelt ombudsmanden, at denne og en række andre sager
vil blive genoptaget for at sikre en ”fyldestgørende partshøring”.
Da myndighederne således behandler sagen igen, træder ombudsmanden - i
overensstemmelse med normal praksis - ud af den konkrete sag. Han har dog
bedt om at blive underrettet om udfaldet.
Ombudsmanden har også bedt ministeriet om de skriftlige retningslinjer for
adskillelse af asylpar og om en vejledning om rækkevidden af Danmarks internationale forpligtelser. Begge dele er under udarbejdelse i udlændingemyndighederne.
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Yderligere dokumenter:
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets pressemeddelelse d.10. februar 2016 om praksisændring.
Udlændingestyrelsens høringssvar til ombudsmanden d. 28. april 2016.
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets høringssvar til ombudsmanden d. 4. maj 2016.
Ombudsmandens brev til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet d. 11.
maj 2016

Yderligere oplysninger:
Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52
Direktør Jonas Bering Liisberg, telefon 50 77 50 99
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