Til Cavlingkomiteen
Cavling-indstilling af Ekstra Bladets Emmely Smith og Cecilie Guldberg
for deres artikelserie, ’Danskernes umulige kærlighed.’
Artikelserien ‘Danskernes umulige kærlighed’ er som det første og eneste
journalistiske projekt i nyere tid dykket ned i, hvordan reglerne for
familiesammenføring i mange tilfælde slet ikke virker efter den hensigt,
der var tiltænkt politisk - med alvorlige konsekvenser til følge.
For mens intentionen har været at begrænse indvandring fra MENAPlande, har man samtidig gjort det svært - og til tider umuligt - for helt
almindelige danskere at være sammen med dem, de elsker, uanset hvor i
verden, de kommer fra.
‘Danskernes umulige kærlighed’ har med en lang række hjerteskærende
beretninger vist, hvordan nogle familier er blevet splittet ad på baggrund
af selv banale fejl, detaljer og benspænd.
Eksempelvis Zahra, hvis mand fejlagtigt var adskilt fra hende og deres søn
i fire år på grund af et forkert afslag givet af de danske myndigheder.
Journalisternes vedholdende arbejde har også vist, at flere internationale
familier som konsekvens af lovgivningen har vendt Danmark ryggen og
forladt landet. Eksempelvis skibsmontøren Egon, der må leve med sin
filippinske kæreste i Spanien, fordi han aldrig blev færdig med
folkeskolen.
Samtidig har projektet udstillet, hvordan folk – hvis arbejdskraft
Danmarks ellers desperat har brug for – bliver udvist på baggrund af rene
banaliteter. Det gælder eksempelvis sosu-hjælperen Saadah, der er
velintegreret og har en dansk kæreste. Ikke desto mindre skal hun forlade
landet kort efter folketingsvalget, fordi hun er blevet skilt fra sin
daværende mand.

‘Danskernes umulige kærlighed’ har ikke kun gjort en konkret forskel for
nogle af de familier, der har fået deres sag belyst eller ændret. På
baggrund af ‘Danskernes umulige kærlighed’ erkendte daværende
udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), at selv de
kvikkeste danskere farer fuldstændig vild i reglerne, ligesom han
erkendte, at han ikke var klar over, at disse problemer eksisterede før at
have læst om det i Ekstra Bladet.
Derfor nedsatte han en særlig gruppe, der skulle se reglerne for
familiesammenføring efter i sømmene. Det medførte en rapport, der
rejste en sønderlemmende kritik af reglerne – og medførte at samtlige
partier meldte ud, at reglerne skulle ændres.
Senest har nuværende integrationsminister Kaare Dybvad også erkendt,
at reglerne skal laves om.
De politiske drøftelser, partierne har forpligtet sig til på baggrund af især
Ekstra Bladets dækning, er endnu ikke blevet afholdt. Derfor holder
journalisterne bag projektet også stædigt fast i problemstillingen, - selv
her halvandet år efter, at den første artikel i serien blev bragt.
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