Dansk-Russisk Forening modtager jævnligt henvendelser fra typisk mænd, som via
internettet har ”truffet” en russisk kvinde, som man gerne vil have til Danmark som sin ægtefælle.
Nedenfor et par eksempler og vort svar til de pågældende:
i.

Goddag. Jeg har ikke prøvet det her før, men jeg er blevet forelsket i en kvinde over internettet. Nu har vi
kendt hinanden i meget lang tid og det er blevet sådan, at hun også er blevet forelsket i mig. Hun kommer
godt nok fra Rusland og vi har forsøgt at skaffe penge til papirer og billet, så hun han komme til Danmark
og leve sit liv sammen med mig. Jeg har fået at vide af en meget god ven fra min familie, at Dansk-Russisk
Forening hjælper mennesker med partnerstiftelse. Det jeg ville høre om var, at det ligger sådan at vi har
kunnet skaffe penge til alle hendes papirer her til Danmark, men vi har ikke kunne skaffe penge til selve
billetten, så var det jeg ville høre om i kunne hjælpe mig? Jeg håber i så gerne vil svare på mit spørgsmål
og at i så gerne vil hjælpe os. Jeg håber at jeg høre fra jer hurtigst muligt i den nærmeste fremtid. I er
meget velkomne til at skrive til mig hvis der er noget i er i tvivl om! Med Venlig Hilsen XY.

ii.

Jeg har lært en vidunderlig dame at kende og vi er enige om snarest muligt at blive forenet i den hellige
ægtestand! jeg er imidlertid klar over at sådant ikke bare lige kan lade sig gøre, så hvad kan denne
fortræffelige forening rådgive mig om? Det vil jo simpelthen være forfærdeligt hvis vi skal leve adskilte i
umindelige tider på grund af XX sygelige forhold til udlændinge! Venlig hilsen XX.

Kære X, tak for din henvendelse, desværre må vi sige fra med hensyn til at hjælpe økonomisk, og det er heller
ikke vort primære formål at hjælpe direkte med mere end råd og vejledning. Du har en meget vanskelig opgave
foran dig, for ud over, at du skal skaffe penge til en billet, skal du også stille garanti for mere end 62.000 kr.,
hvis du skal kunne få din udkårne til Danmark. Du skal kunne forsørge hende, og hun skal have større
tilknytning til Danmark end til sit hjemland. Kort sagt - det er folketingsflertallets politik at gøre
familiesammenføring næsten umulig.
MEN det eneste sted, du kan få konkrete svar, er hos Udlændingeservice, Se:
http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/familiesammenfoering.
Vi ønsker dig held og lykke - men vær ikke for optimistisk.
NB: Vi vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at der også findes svindlere, som udgiver sig for giftelystne
russiske kvinder. Derfor - send ALDRIG penge til Rusland. Med stor sandsynlighed er pengene smidt væk! Besøg
hende i Rusland, også for at afprøve kærligheden.
Her kan du læse en advarsel fra Den Danske Ambassade i Moskva især om risiko ved online-dating:

http://rusland.um.dk/da/rejse-og-ophold/internetsvindel
M.v.h.
Dansk-Russisk Forening

Desuden gælder det, at ægtefællen/partneren i Danmark (referencen):

skal bo fast her i landet.
skal råde over sin egen bolig af rimelig størrelse; det såkaldte boligkrav. Læs mere om boligkravet.
skal kunne forsørge sig selv og sin udenlandske ægtefælle/partner. Normalt vil dette krav være opfyldt,
hvis referencen ikke har fået offentlig hjælp efter integrationsloven eller efter lov om aktiv socialpolitik (fx
kontanthjælp eller starthjælp) i en periode på 3 år forud for afgørelsen om ægtefællesammenføring. Læs mere i
notatet om forsørgelseskravet.
skal stille økonomisk sikkerhed for 62.231 kr. (2010-niveau) til dækning af eventuelle, fremtidige offentlige
udgifter til hjælp til den udenlandske ægtefælle/partner. Læs mere om kravet om økonomisk
sikkerhedsstillelse.
i en periode på 10 år inden afgørelsen ikke må være dømt for vold m.v. mod en tidligere
ægtefælle/partner.

