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                                      Rådet til sikring af borgernes ukrænkelige rettigheder 

v/formanden Torben Wilken – Stolpegårdsvej 14 B – 2820  Gentofte                     
 Telefon +45-3965 1643 mobil +45 - 4085 8686 

                        e-mail: mandatar.torbenwilken@gmail.com    Bank: Nordea      

 

 

 

Folketingets  

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget  

v/formanden  Martin Henriksen  (MF)(DF) 
Christiansborg 

Tlf. 3337 5529/fax 3391 0377 

Sekr.Laura Purup  

Telefon: +45 3337 5547 
e-mail: laura.purup@ft.dk 

Gentofte den 08. december 2015 

 

Vedr.: Anmodning om foretræde for udvalget 

 

I forlængelse af behagelig telefonsamtale, skal undertegnede høfligst anmode om foretræde for 

Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget  

Jeg skal bekræfte det oplyste, at foretræde fysisk kan finde sted i morgen onsdag d. 09. 

december 2015 efter kl. 09:30 hvor jeg vil stå klar, når det vil passe for udvalget. Da jeg 

tidligere har været i foretræde, er jeg bekendt med betingelserne for et sådant foretræde. På 

grund af det korte varsel der er for at kunne komme i foretræde, har det ikke været muligt for 

andre fra DNM at frigøre sig fra andre aftaler og møde frem. Derfor kommer jeg alene i dag. 

 

Baggrund for vores ønske om foretræde er, at orienterer udvalgets medlemmer og dermed også 

resten af Folketingets medlemmer om, virkeligheden ved at gennemføre den påtænkte 

lovgivning. 

 

Forholdet er de rettigheder, som danske unionsborgere og ”Nordboer” (statsborgere i et af d(e 

fem Nordiske lande) har sikret. Den Nordiske Folkbogføringskonvention (DNFK) tillader 

Nordboer at indrejse direkte i et af de andre nordiske lande (Sverige, Finland, Norge og Island 

uden at skulle fremvise nogen form for legimation. Retten hertil er gældende og kan ikke 

ændres eller ophæves, selv midlertidigt, uden en ændring af konventionen.  Borgerne skal 

kunne regne med, at deres rettigheder ikke, af et tilfældigt flertal i Folketinget, bare kan beslutte 

noget andet.  

EU-retten om den frie bevægelighed for unionsborgere og deres familiemedlemmer giver 

ligeledes samme rettigheder. Kontrol af identitet kan ikke overdrages til nogen anden person 

end politiet i de pågældende EU-medlemslande. Ingen dansk statsborger er forpligtiget til at 

oplyse om navn og andre personlige oplysninger m.v. til andre personer end dem, som er 

autoriserede hertil. Det vil sige offentlige myndigheder i deres administration og så politiet, 

hvis der foreligger en begrundet mistanke om en ulovlig situation. Denne beskyttelse af den 

enkelte borger kan Folketinget ikke fratage ved lov. DSB har i sit høringssvar berørt forholdet 

på deres måde. Da DNFK og Den frie bevægelighed er betegnet som ”grundlæggende 

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16
L 74  Bilag 5
Offentligt



Side 2 af 2 

rettigheder”, er det en meget betænkelig handling at lave om på, eller bare forsøge at begrænse 

disse rettigheders umiddelbare virkning. Lad mig minde udvalgets medlemmer om, at bare det 

at besværliggøre en unionsborger eller dennes familiemedlemmer lovligt i, ubesværet at udnytte 

denne grundlæggende frihedsrettighed, ville kunne få unionsborgeren til, bare dette, at ville 

overveje, ikke at ville benytte den frie bevægelighed og det ville derfor være ulovligt, således 

som EU-domstolen flere gange har slået fast i sine fortolkninger af EU-retten. 

Jeg skal derfor opfordre Folketinget medlemmer til, nøje at overveje denne lovgivning og dens 

konsekvenser for alle de borgere, som ubetinget har retten på deres side. 

 

  

Vi vil ved vores foretræde fremlægge hvilke tiltag foreningen vil gøre i den nærmeste fremtid 

og i hvilken målestok det vil ske. Det er vores helt klare opfattelse, at medlemmerne af udvalget 

vil forstå alvoren i situationen. 

 

Til fremmødet vil kun komme: 

 

Formanden for DNM Torben Wilken, som forelægger og være ordførende 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Torben Wilken, mandatar & Formand  
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