
Til 
Indfødsretsudvalget 
Det Danske Folketing. 

Livingston 10. Maj 2008 
 
Efter at have læst folketingets behandling af punkt 15 på dagsordenen af 29. april 2008 
igennem flere gange samt tidligere indsent et par summeringer af synspunkter til Deres 
vurdering tillader jeg mig herved at følge op med mere konkrete forslag til løsning af 
problemstillingerne rejst under debatten. 
 
Først at par philosofiske synspunkter der ligger til grund for dette. 

1. Det er altid nemmere bare at fremføre kritik uden samtidig at være villig til at sige 
hvordan det kunne være i stedet. 

2. Det er altid nemmere at bare sige nej til ændringsforslag uden at fremkomme med 
forslag til hvordan en sag kan løses på andet set. 

3. Det er udvalgets medlemmer der skal vurdere og beslutte hvad udvalget skal 
fremsende til regeringen som forslag. 
Det er experterne og/eller juristerne der skal udføre og gennemtænke hvad den 
egentlige lovtext skal være jævnfør udvalgets instrukser. 

 
Det følgende er skevet med dette i tankerne. 
Langt de fleste af ordførerne fremførte at der var store mangler på detailjer i det fremførte 
forslag som jeg egentlig tror forslagsstillerne aksepterer som værende beretiget kritik.  
Som det blev besluttet og støttet af langt de fleste skulle det fremførte idegrundlag 
grundig bearbejdes i Indfødsretsudvalget. 
Der var klart fra debatten at en lang række af problemstillinger skulle belyses gennem 
høring og udvalgsarbejde.  
 
Jeg vil gerne forreslå udvalget følgende: 

1) Udvalget skal behandle denne sag som værende vedrørende existerende danske 
statsborgere og ikke integrere synspunkter der vedrører ansøgning om dansk 
statsborgerskab. 
Har den danske regering først givet en person retten til at være dansk statsborger 
er personen dansk statsborger på lige fod med andre danske.  
 

2) Udvalget giver den lov-tekniske stab opgaven at udfærdige nødvendige forslag til 
text ændringer af den existerend lovgivning for at kunne opnå følgende: 

a) Lovgivningen skal ikke mere påkræve at existerende danske statsborgere 
skal frasige sig sit danske statsborgerskab ved opnåelse af statsborgerskab 
i et andet land. 

b) Lovændring jævnfør a) skal indeholde text som indebærer at en dansk 
statsborger opholdende sig i et andet land i hvilket borgeren også har 
statsborgerskab kan ikke påberåbe sig dansk diplomatisk hjælp eller 
beskyttelse fra Danmark. 

c) Lovændring jævnfør a) skal indeholde text som indebærer at en dansk 
statsborger der opholdende sig i et andet land hvori statsborgerskab ikke er 
givet og accepteret af borgeren har samme rettigheder for dansk 
diplomatisk hjælp og beskyttelse som enhver anden dansk statsborger. 
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d) Lovændring jævnfør a) skal indeholde text som indebærer at en dansk 
statsborger skal ved indrejse og udrejse af Danmark benytte sit Danske 
pas.  

e) Lovændring jævnfør a) skal indeholde text som indebærer at en dansk 
statsborger opholdende sig i et andet land har ret til at frasige sig sit 
danske statsborgerskab.  Texten skal udføres på en sådan måde at en sådan 
beslutning skal være behørlig documenteret. At anmodning herom skal 
gøres mindst 6 måneder før ikrafttrædelsen. Afståelse fra dansk 
statsborgerskab kan ikke lade sig gøre hvis personen har kriminel 
udestående med den danske stat. 

f) En dansk statsborger der erholder et andet lands statsborgerskab kan ikke 
vælges til folketinget. Sådanne personner kan ligeledes ikke blive ansat i 
Politiet eller som professionelle i det Danske Forsvar. Visse andre statslige 
funktioner kan have lignende restiktioner. 

g) En dansk statsborger der søger og opnår et andet lands statsborgerskab kan 
tabe sit danske statsborgerskab hvis ansøgning om et sådan 
statsborgerskab er gjort af fuld fri vilje samt med hensigt at frigøre sig fra 
sit danske statsborgerskab. 

h) En dansk statsborger erholdende et andet lands statsborgerskab vil ikke 
sætte sit danske statsborgerskab i fare ved at anvende sit udenlandske pas 
udenfor Danmarks grænser. 

i) Enhver dansk statsborger bosidende uden for landets grænser skal 
registrere sit opholdsaddresse ved det danske folkeregister.  

j) Enhver dansk statsborger skal ved ansøgning om pas eller pasfornyelse 
oplyse om man har og hvilke andre statsborgerskaber man oppebærer. 

k) Enhver dansk statsborger bosidende i udlandet har pligt til at opfylde 
samme værnepligt for Danmark som hvis de var boende i Danmark. 
Såfremt dansk værnepligt indebærer at ikke alle bliver tvangsindkaldt vil 
documenterede udeboende blive fravalgt for indkaldelse. (Definition af 
udeboende kan være registered som boende i udlandet ved folkeregisteret.) 

l) En dansk statsborger med statsborgerskab i et andet land vil ved sin 
tilstedeværelse på dansk grund være totalt underlagt dansk lovgivning og 
kan ikke påberåbe sig diplomatisk støtte fra et sådan andet land. 

m) De existerende lovgivning vedrørende børn født i udlandet hvor mindst en 
af forældrene er dansk statsborgere ændres ikke.  

n) Tidligere danske statsborgere der har måttet frasige sig sit danske 
statsborgerskab på grund af opnåelse af anden statsborgerskab kan have 
dette reinstaleret mod behørig documentation. 
 

3) Udvalget giver den lov-tekniske stab opgaven at udfærdige nødvendige forslag til 
text ændringer af den existerend lovgivning for at kunne opnå følgende:  

a) Stemmeret for danske statsborgere bosidende uden for Danmark. 
b) Lovtexten skal ændres eller tillægges text der tillader danske statsborgere 

at lade sig registrere som stemmegivende til dansk folketingsvalg ved 
udenlansk ambassade eller konsulat. 

c) Skal indebære at afgivelse af stemme kan udføres på samme måde som 
gældende regler er for statens ansatte i udlandet. 

      ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Illustrationer og noter til hvad en veludført text, opfyldende ovenforstående kriterier, 
vil indebære i praktiske termer, taget de fleste af de betænkeligheder til efterretning som 
blev fremført under debatten i folketinget 29 April: 
 

A. Integrationsminister (Birthe Rønn Hornbeck): 
1) Beslutningsforslag nr. B 87 er overfladisk og sjusket. 

Den illustrerede fremgangsmåde skulle afhjælpe dette samt gøre det lettere for 
folketingets medlemmer at gennemskue hvad forslaget egentlig indebærer. 

2) To eller flere statsborgerskaber. 
Forslager indebærer kun at et dansk statsborgerskab ikke kan fratages danske 
statsborgere på grundlag af  opnåelse et andet lads statsborgerskab.  
(Født i USA med dansk mor og engelsk far giver automatisk Amerikansk, 
Engelsk og Dansk statsborgerskab. Det Danske har dog regler om minimum 
ophold af 12 måneder i Danmark inden sit 22 års fødselsdag.) 

3) Mere end eet pas. 
Globaliseringen indebærer jo ikke at Danmark kan sætte regler for andre 
lande. Derfor må det enkelte land søge at tilpasse sig. Hvis man har mere en 
eet pas skulle begge pas da gerne vise den samme person, navn, fødselsdag og 
billede. Hvis ikke vil der være god grund til at blive arresteret i lufthavnen. 

4) Dobbelte statsborgere bliver kastebold mellem forskellige lande. 
Forslaget 2c og 2e er væsentlige fordi det skulle klart angive at den danske 
statsborger, der har aksepteret statsborgerskab i et andet land, dermed klart 
tilkendegiver at man total vil indordne sig under dette lands lovgivning. Jeg 
finder det derfor naturlig at dansk lovgivning frasiger sig alle 
ansvarsforpligtigelser overfor personen når denne opholder sig i landet med en 
sådan opnået statsborgerskab.  
Forslagets punkt 2e tager også vare på at en person med kriminel udestående 
med danmark bare ikke kan unlade sig dansk lovgivning ved en frasigelse. 
Statsborgeren bliver da ikke kastebold, men ved præcis hvor rettigheder og 
forpligtigelserne ligger. Det bliver da en meget personlig vurdering om man 
ønsker det extra statsborgerskab eller ikke. 

5) Oldebørns danske statsborgerskab. 
Existerende lovgivning allerede tager vare på at det kun er børn født af en 
forældre med dansk statsborgerskab der har ret til dansk statsborgerskab ved 
fødsel ligegyldig hvor dette er. Skal dog, for at kunne bibeholde dette efter sin 
22 års fødselsdag, kunne dokumentere at have været mindst 12 måneder i 
Danmark på dette tidspunkt. Derfor er det ikke korrekt at et barn med forældre 
der aldrig har været i Danmark kan få dansk statsborgerskab. (Forældrene er 
da ikke danske statsborgere.) 
Det her fremførte forslag medfører derfor ingen ændringer af dette forhold. 
 

B. Gitte Lillelund Bech (V) 
1) Stemmeret og valgbarhed til Folketinget. 

En dansk statsborger bosidende i udlandet med eller uden et andet lands 
statsborgerskab har ikke stemmeret som anført under debatten. 
Ovenforstående forslag punkt 3a, b og c skulle tage vare på dette. 
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2) Fordele og ulemper ved dobbelt statsborgerskab. 
Dette må skulle vurderes af udvalget set med det danske samfunds øjne. 
(Pernoner berørt af den forreslåede lovændring skal selv gøre en tilsvarende 
personlig vurdering.) 
Fordele:  
a. Den danske stat viser de mange der arbejder i det fjerne at man 

værdisætter at have så mange danske som mulig spredt over Jorden der 
kan angive det gode ved at være Dansk. (Kan læses ”Køb Dansk”) 

b. Danmark gør sig mere tilpassed til Globaliseringen der pågår. Er med til at 
fremme det som er Dansk, til gavn for den danske export. 

Ulemper: 
Tilsyneladende ingen. (Bortset fra arbejdet ved selve lovændringen.) 

3) Diplomatisk beskyttelse Syrien. 
Forslaget her fremført  tager helt klar den indstilling at personen der rejser til 
Syrien ingen ret har til at modtage dansk diplomatbeskyttelse da 
vedkommende er Syrisk statsborger. Dette ved personen helt klart ved inrejse 
til Syrien.  

4) Tyrkisk pige med dask statsborgerskab. 
Hvis hun mod sin vilje er sendt til Tyrkiet burde forældrene anklages efter 
Dansk ret for bortførelse og sættes i fængsel. 
Pigens skæbne ligger klart hos de Tyrkiske myndigheder når hun er tilstede i 
Tyrkiet, med mindre hun officielt har fravalgt sit tyrkiske statsborgerskab.  
(Et sørgelig, men velangivet eksempel på en problemstilling der desvære ikke 
har nogen bedre løsning end at forreslå personen at frasige sig sit Tyrkiske 
statsborgerskab eller holde sig ude af Tyrkiet. Begge dele kan være 
følelsesmæsigt svært. Danmark kan ikke lave lovgivning for Tyrkiet ligesåvel 
som Danmark vil betakke sig for at have et hvilken som helts anden land lave 
lovregler for Danamrk.)  

 
C. Anne-Marie Meldgaard(S) 

1) Kost for løsning af statsborgerskab. 
Forslagets punkt 2e skulle tage vare på dette. 
 

D. Søren Krarup (DF) 
1) Not globale ”ambasadører” til Danmark; Bigamist; Eet menneske og andre 

emotionelle udtryk. 
Forslaget tilfredstiller ikke sådanne synspunker men er tilsigtet at være 
realistisk og så simpel som mulig. 
Jeg kan oplyse at man har større chance for at lære noget om hvad det vil sige 
at være dansk i udlandet ved at besøge ”kaffebordet” hos de danske 
sømandskirker og tale med de lokale danske støttegrupper end mulige danske 
i den Argentinske pampas. Baggrund for udvandrer i 1898 var megete 
anderledes end i dag år 2008.  

2) Troskab og loyalitet. 
Forslaget tilsigter at tilfredsstille samme set af troskab og loyalitet til sit 
hjemland som et barn har til både sin far og sin mor. (Ikke et enten-eller). 
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3) Indkaldte jurister kan også tænke. 
Jeg vil anbefale at den tekniske juridiske expertise udvalget har til rådighed 
skal intrueres i at de skal rådgive på det juridiske ved sagen og ikke tillægge 
personlige synspunkter der kun vil distrahere fra de nødvendige juridiske 
aspekter. Juristerne skal være experter og ikke politikere. 
 

E. Astrid Krag (SF) 
1) A- og B-statsborgerskaber. 

Forslaget i sin helhed tager vare på at der kun er een slags dansk 
statsborgerskab. 
I øjeblikket er der i realiteten A- og B-statsborgerskaber i Danmark.  
Jeg har et almindelig dansk statsborgerskab med normale restiktioner da jeg 
bor i udlandet. Mit Barnebarn derimod har et andet slags dansk 
statsborgerskab; han har lovligt både dansk, engelsk og amerikansk 
statsborgerskab. 
 

F. Tom Behnke(KF) 
1) Nationalt tilhørsforhold. 

Forslaget her sætter tilhørsforholdet juridisk i rammer jeg tror er praktisk 
anvendbare. 

2) Loyalitetesbegrebet. 
Forslaget tilsigter at tilfredsstille samme set af troskab og loyalitet som et barn 
har til både sin far og sin mor. (Ikke enten-eller). 

3) Diplomatisk beskyttelse. 
Forslagets punkt 2b, 2d, 2c og 2l skulle tage vare på dette. 

4) Familieretslige problemer. 
Jeg ser ikke at nogen extra familieretslige problemer skulle opstå som følge af 
gennemførelse af det foreslåede. (Her skal juristerne spørges.) 

5) Straffelovgivningen 
Forslagets punkt 2b, 2c, 2d og 2h skulle tage vare på dette. 

6) Dobbelt værnepligt 
Forslagets punkt 2k skulle som verden ser ud idag tage vare på de fleste 
mulige problemer. Hvis i meget specielle og næsten utænkelig situationer en 
direkte konfligt ville opstå vil det sansynligvis være sådan at enten vil ingen af 
de to involverende lande kendes ved vedkommende eller også bliver 
vedkommende deterneret og resten kan være ligegyldig. Mængden af 
eventuelle problemer her ser ikke ud til a være i proportion ved virkligheden. 
Hvis der skal laves en rimelig lovgivning dækkende hvad vi tror vil være 
nødvendig om 100år skaber vi vist større problemer end nødvendig er. 

7) Flere statsborgerskaber. 
Forslager her tager ikke hensyn til om der er plads for en eller flere 
statsborgerskaber. Dette burde også kun være vurderinger den enkelte individ 
skulle tage stiling til. Derimod vil det være af værdi for den danske stat at 
have mulighed for at vide hvor den danske statsborger eventuel har anden 
statsborgerskab samt hvilket land den danske statsborger er bosat. (Så man 
ved hvilken land den danske stat ikke har forpligtigelse til at stille op i 
nødstilfælde.) Opserver forslagets punkt 2d, 2i og 2j. 
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G. Jesper Langballe(DF) 
1) Stemmeret i flere lande. 

I øjeblikket har udlandsdanske ikke stemmeret i Danmark. Men burde have. 
Derfor forslaget punkt 3. 
Det er svært at få øje på hvorfor nogen i Danamrk skulle have noget imod at 
en dansk statsborger bosidende i udlandet er blevet accepteret af sit værtsland 
og givet retten til at stemme i dette land. Det er jo et forhold der slet ikke 
vedrører Danmark. 

2) Begrebet statsborgerskab. 
Man bør nok overveje nærmere om det at have et dansk statsborgerskab er et 
sæt rettigheder man er født til eller det danske samfund har aksepteret at give 
til en person der søger herom, samtidig med forpligtigelsen til at overholde 
dansk lovgivning; eller 
dansk statsborgerskab er en måde at diktere individer på hvorledes de skal 
leve og opføre sig. 
Jeg vil forreslå at dansk statsborgerskab er et sæt rettigheder den danske 
statsborger har, undergivet den danske lovgivning. 
Sådanne rettigheder bør ikke udenvidere kunne fratages en dansk statsborger. 
At man er bosat i et andet land for kortere eller længere perioder og/eller 
modtaget et tilsvarende sæt rettigheder fra sit værtsland burde ikke være 
godtagelig begrundelse for at den danske stat skal fratage en sine danske 
rettigheder. 
 

H. Simon Emil Ammitzbøll (RV) 
1) Dobbelt værnepligt 

Forslagets punkt 2f og 2k skulle som verden ser ud idag tage vare på de fleste 
mulige problemer. 

2) Kriminalitets spørgsmålet 
Forslaget skulle tage vare på de forskellige exsempler fremført. En mexicaner 
der begår en forbrydelse i Danmark og flygter til Mexico vil være i samme 
situation som en dansk statsborger med mexicansk statsborgerskab der gør det 
samme. Det her fremsatte forslag vil ikke forvære eller forbedre en sådan 
situation. 
 

I. Jesper Langballe (DF) 
1) Indfødsret til statsborgerskab. 

Ordet indfødsret angiver der er tale om rettigheder til statsborgerskab.  
2) Antal lande med stemmeret. 

Det lyder ikke rimelig at danske poltikere skal vurdere om det er rimeligt eller 
ikke om nogen opnår rettigheder til at stemme i et andet land.  
Man bør vurdere om danske statsborgere har ret eller ikke til at stemme i 
Danmark. 
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Andre problematiker som dette forslag ligeledes forsøger at tage hensyn til: 
1. Undgå at en person erholdende et andet lands statsborgerskab kan blive indvalgt i 

folketinget eller ansættes ved Politiet eller i forsvaret. (Forslaget punkt 2f) 
2. For at sikre sig at den danske statsborger der er i Danmark ikke kan påberåbe sig 

et andet lands diplomatiske beskyttelse bør man i loven tage højde for at 
vedkommende aksepterer kun at være i Danmark som dansk statsborger. (Hvis 
dette ikke er fulgt, vil personen da have brudt Dansk lov og en hel anden situation 
er da tilstede.) (Forslaget punkt 2l) 

3. For det extreme tilfælde at en person søger anden statsborgerskab under den 
forudsætning at ville frasige sig sit danske og dernæst ikke frasiger dette, skal 
lovgivningen give muligheden for at staten kan fratage personen det danske 
statsborgerskab. Denne indføjelse er også hjæpsom for personer der af een eller 
anden grund bliver tvunget til at søge anden lands statsborgerskab eller tvunget til 
at frasige sig sit danske, ikke kan fratages deres danske statsborgerskab. 
(Forslaget punkt 2g) 

4. Forslagets punkt 2h tager vare på eventuelle problemer ved lovligt at kunne 
anvende et pas fra det land man har opnået statsborgerskab i uden for Danmarks 
grænser. 

 
Såfremt udvalget mener at forslagets punkt 3 om stemmeret ligger uden for rammen af 
spørgsmålet om statsborgerskab, bedes de se bort fra dette, da det ikke burde forlænge 
behandlingstiden unødig for det oprindelige spørgsmål om statsborgerskab. 
 
Jeg er ikke jurist eller specielt tilknyttet nogen partipolitisk parti eller philosofi. Derfor 
har jeg med dette forsøgt at være en neutral dansk statsborger der forsøger at bygge broer 
på tværs af de fleste af partiernes synspunker ved anvendelse af så meget sund fornuft 
som mulig. 
Såfremt udvalget eller udvalgets jurister udfærdiger et forslag med detailjer kan jeg ofre 
at være et par extra øjne til gennemlæsning af eventuelle udkast med formålet at finde 
mulige huller eller situationer der vil kunne misforstås, hvis dette skulle ønskes af 
udvalget.  
Håber de vil finde mit forslag og noter hjælpfulde i deres arbejde med sagen. 
 

 
John Hansen 
5 North Ridge Rd. 
Livingston 
NJ 07039 
USA 
 
e-mail: klodshanse@aol.com 
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