Tidsforløb 1, Waleed (Sudan):
Waleed ventede 14 mdr på at få asyl i Danmark. Inden da var han over 2 år undervejs fra
Sudan til Danmark. Hans kone og tre små børn befinder sig stadig i Sudan. Waleed fik
politisk asyl, og derfor er hans familie i risiko pga. hans profilering. Hans yngste barn var
ikke født, da han forlod landet.
I september 2015 var Waleed til asylinterview, og der afleverede han sin vielsesattest og
fødselsattester for sine børn. Han fik asyl i november 2015, og 14 dage senere indsendte
han ansøgning om familiesammenføring. m. kopi af alle dokumenterne.
4 mdr senere får han brev fra US om at man ønsker DNA-test af børnene og ham. Han
ringer og skriver mange gange for at få at vide, hvor han og hans kone kan tage testen
henne. Først 4 mdr senere får han brev om, at testen skal tages på den danske
ambassade i Addis Abeba, Etiopien. En ven af familien opsøger ambassaden i Addis for at
bestille tid, men får at vide, at testen sagtens kan tages i Khartoum, hvor familien opholder
sig (på den norske ambassade), dette gør de 3 dage efter. Waleed får brev fra US om at
han selv skal tage DNA-test i Randers, men han bor i Odense, og da han ringer til
hospitalet får han at vide, at den sagtens kan tages i Odense.
Der er på det tidspunkt gået 10 mdr siden han sendte ansøgningen. Herefter sker der intet
indtil oktober 2016, hvor han får et brev om at sagen forventes afgjort 13. juli 2017, altså
en samlet ventetid på 22 mdr. på trods af, at alle dokumenter allerede var hos US inden
han ansøgte om familiesammenføring. Waleed venter stadig.

Tidsforløb 2, Daniel (Eritrea):
Daniel var et år undervejs før han kom til Danmark og ventede næsten et år på at få asyl. I
løbet af denne periode lykkedes det for hans kone og barn at komme ud af Eritrea og til
Etiopien, hvor de ventede i mere end et år.
I juli 2015 indgiver Daniel ansøgning om familiesammenføring for sin kone og et barn på 3
år. US kvitterer for modtagelsen en måned efter. I maj måned (10 mdr efter indgivelsen)
får han brev om at man ønsker DNA-test, men ikke hvor den kan tages. Dette kommer
først 3 mdr senere – med en frist om at tage den inden 14 dage. Familien møder op på
ambassaden og får taget testen en uge efter.
I oktober får Daniel brev om at han kan forvente svar i juli 2017, dvs. præcis 2 år efter
indgivelsen. Refugees Welcome sender en klage med et antal sager, heriblandt Daniels, til
Folketingets Ombudsmand. To uger senere, i november, modtager Daniel en tilladelse fra
US – 8 mdr før det forventede svartidspunkt. Den reelle sagsbehandlingstid endte med at
være 16 mdr.

Tidsforløb 3, Noshin (Syrien):
Noshin søgte først om familiesammenføring for et andet ægteskab i marts 2013, men
forholdet blev brudt før visum blev udstedt. Han havde inden da været kæreste med Jinda
i mange år i Syrien, og de to blev gift i Irak i august 2015. Jinda opholdt sig alene i Irak i
ventetiden.
I september 2015 indgiver Noshin ansøgning om familiesammenføring for sin kone
personligt, Udlændingestyrelsens Borgerservice tjekker igennem og godkender.
Herefter hører han intet; på trods af talrige henvendelser på telefon og via nyidanmark om
forventet ventetid kan han ikke få svar. Først i juni 2016 får han brev fra US med en række
spørgsmål, bla. om dokumentation for at de har kendt hinanden før brylluppet. Han
indsender straks udskrifter af Facebook-chat, telefonsamtaler osv.
20. august får han brev fra US om at sagen forventes afgjort 15. november 2016. Men en
uge før den dato oprinder, kommer der brev fra US om at sagen er forsinket 4 mdr, nu
forventes den afgjort 15. marts 2017, dvs. en samlet ventetid på 19 mdr.
Noshins sag indgik i Refugees Welcomes klage til Folketingets Ombudsmand. Kort efter
modtog Noshin en tilladelse fra US – 5 mdr før det forventede svartidspunkt. Den reelle
sagsbehandlingstid endte med at være 14 mdr.

Tidsforløb 4, Habtom (Eritrea):
Habtom ventede 10 mdr på at få asyl, og inden da var han mere end et år undervejs til
Europa. Han var således adskilt fra sin familie i 39 mdr.
1. juni 2015 indgiver han ansøgning om familiesammenføring for sin kone og 5 børn (3-15
år), som på det tidspunkt befinder sig i en flygtningelejr i Etiopien.
Efter 4 mdr beder US om biometri, civil vielsesattest, oversættelse af hustrus ID-kort eller
kopi af hendes fødselsattest. Habtom skaffer og indsender de ønskede dokumenter for
hustrus ID samt børnenes dåbsattester, med bemærkning om at de civile attester ikke kan
skaffes, da familien er udrejst ulovligt fra Eritrea. Biometri optages på den danske
ambassade.
I maj 2016 kommer der brev fra US om at man nu også ønsker DNA-test inden 14 dage på
den danske ambassade, og familien møder op til test få dage efter.
18. oktober skriver US, at sagen vurderes som "enkel", og den forventes afgjort i
december 2016. Det bliver den også ganske rigtigt, og familien får tilladelse. Ventetiden
blev således 16 mdr, i en sag, som US selv anser for "enkel". Det er svært at se, hvad der
gør denne sag mere enkel end de de andre sager fra Eritrea, som indeholder præcis
samme elementer.

Tidsforløb 5, Hagos (Eritrea):
Hagos indgiver ansøgning om familiesammenføring for sin kone og sine børn i august
2015. I november skriver US, at han skal aflevere den civile vielsesattest – han svarer, at
han ikke kan skaffe den, da han er udrejst ulovligt fra Eritrea.
21. juli 2016 skriver US, at man ønsker DNA-test for familien, og familien møder op til
testen inden en uge. To uger senere skriver US, at man forventer en afgørelse i juni 2017,
altså 22 mdr efter indgivelsen af ansøgning. Men Hagos's sag var også med i Refugees
Welcomes klage til Ombudsmanden i oktober, og han modtog ligesom Noshin og Daniel
en tilladelse kort efter, i november 2016 (7 mdr før det forventede svartidspunkt). Den
reelle ventetid blev således 15 mdr.

Tidsforløb 6, Mehari (Eritrea):
Mehari ankom til Danmark juli 2014, fik asyl januar 2015. Hans eneste barn var 1 år, da
han udrejste og er nu 4 1/2 år – drengen nægter at tale i telefon med sin far, fordi han har
mistet tilliden til faren efter så lang tids venten. Kone og barn har nu opholdt sig i en
flygtningelejr i Etiopien i 17 mdr. Undtagelsestilstanden i Etiopien har skabt store
problemer for mange flygtninge i landet. Da Meharis kone og barn for nylig ville rejse ind til
Addis Abeba fra flygtningelejren, tilbageholdt politiet dem i 6 timer og løslod dem kun fordi
et familiemedlem stillede garanti.
Mehari venter længe på at flytte til sin nye kommune fra asylcentret. Han spørger
kommunen, hvordan man ansøger om familiesammenføring, og han får det råd at vente
indtil familien er kommet ud af Eritrea. Så snart det lykkes for dem, i juli 2015, indgiver han
ansøgning om familiesammenføring.
I november 2015 beder US om den civile vielsesattest + sønnens fødselsattest, han
sender det ind to dage senere, og hustruen afgiver biometri få dage efter.
I december 2015 meddeler US, at sagen er fuldt oplyst, men vurderes som 'kompliceret'.
På nyidanmark skriver US på det tidspunkt, at servicemålet er 5 mdr, hvilket betyder
forventet svar i maj 2016.
Men i april 2016 kommer der brev fra US: Det har ikke været muligt at overholde
servicemålet på 5 mdr, det nye mål er på 10 mdr., og derfor vil sagen ikke kunne afgøres
før oktober 2016.
I slutningen af september skriver US igen. Det er ikke muligt at træffe afgørelse som lovet i
oktober pga. mange ansøgninger, forventet afgørelse senest februar 2017. Altså en
samlet ventetid på 19 mdr., og 12 mdr efter at de sidste oplysninger blev afgivet. Sagen
blev afgjort kort før det forventede svartidspunkt, 18/1. Samlet ventetid blev over 18 mdr.

Tidsforløb 7, Kefete (Eritrea):
Kefete måtte forlade sine 4 børn og sin kone i 2012, og disse opholder sig nu i en
flygtningelejr i Etiopien. Det er nu over 4 år siden, at han har set sin familie.
Han fik asyl i Danmark 5. januar 2015, og ikke 25. august, sådan som US Familiekontor
skriver i et brev til ham. Han søgte om familiesammenføring i maj samme år.
10 mdr senere, i marts 2016, får han brev fra US om at sagen anses for fuldt oplyst fra
oktober 2015, og at han kan forvente svar i august 2016. Men da det bliver august, skriver
US, at sagsbehandlingstiden må forlænges, og han kan forvente svar i december 2016.
I oktober kommer der imidlertid et nyt brev fra US om partshøring med en række
spørgsmål, bla. om hans søn med sin afdøde eks-kone, som bor hos den nye kone med
de yngre børn. Et af spørgsmålene lyder: "Hvorfor valgte du ikke at tage familien med til
Europa?". Ifølge US selv dør 1 ud af 22 på Middelhavet i øjeblikket, så spørgsmålet
forekommer meget mærkeligt. Kefete besvarer dog spørgsmålene høfligt og tålmodigt.
Men US skriver igen i december, og nu stiller man krav om DNA-test af alle i familien.
Sagen har haft 3 prikker på hjemmesiden siden marts 2016, hvilket betyder 'fuldt oplyst',
men det var den tydeligvis ikke alligevel.
Foreløbig har sagsbehandlingstiden været 19 mdr, og sagen er endnu ikke afgjort.

Tidsforløb 8, Adhanom (Eritrea):
Ansøger i september 2015 om familiesammenføring for sin kone og 1 barn og vedlægger
den religiøse vielsesattest.
I januar 2016 beder US om den civile vielsesattest, Adhanom svarer, at han ikke kan
skaffe den, fordi han forlod Eritrea illegalt. Derefter går der et halvt år, før US beder om
DNA-test af familien i slutningen af juni – og først to mdr senere oplyser man, hvor testen
kan tages.
I slutningen af november meddeler US, at sagen nu er fuldt oplyst, og der kan forventes
svar 22. august 2017 – dvs. 24 mdr efter at ansøgningen er indgivet. Screeningsperioden
har således varet 14 mdr.
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