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1240 København K 

Vedr. behandlingen af L 38 forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret 

og udlændingeloven (Fratagelse af statsborgerskab fra fremmedkrigere m.v.) 

 

Først og fremmest vil jeg gerne takke for en god debat i folketingssalen om lov-

forslaget om administrativ fratagelse af statsborgerskab. Jeg er meget glad for, at 

vi kan diskutere svære emner med hinanden på en saglig og ordentlig måde.  

 

Som det fremgik af mit brev af 16. oktober 2019 til Folketingets formand om ha-

stebehandling af lovforslaget, skyldtes lovforslagets hastende karakter den aktuel-

le situation i grænseområdet mellem Tyrkiet og Syrien, der udgjorde en betydelig 

risiko for, at fremmedkrigere med dansk statsborgerskab om kort tid kunne være 

på vej mod Danmark.  

 

I forbindelse med behandlingen af lovforslaget og i udtalelser til pressen har jeg 

fået formuleret mig på en måde, der kunne give indtryk af, at initiativet til at drøf-

te behovet for hastebehandling af lovforslaget blev taget på baggrund af anmod-

ning/henvendelse fra Justitsministeriet. 

 

For en god ordens skyld vil jeg præcisere, at initiativet til hastebehandling blev 

taget på regeringsniveau, men at den endelige beslutning herom bl.a. baserede 

sig på Justitsministeriets PET’s  vurdering. 

 

I den forbindelse vurderede Justitsministeriet (PET), at der opholder sig personer 

med dansk statsborgerskab i konfliktområderne i Syrien og de omkringliggende 

lande, hvoraf nogle er tilbageholdt i det nordøstlige Syrien, og nogle af disse for-

modes at have dobbelt statsborgerskab. Endvidere var der efter Justitsministeri-

ets PET’s  opfattelse i lyset af de  tyrkiske offe siv i det ordlige Syrie  e  bety-
delig risiko for, at der inden for kort tid kunne ske en svækkelse af sikkerheden 

omkring fængsler og lejre i det nordlige Syrien, ligesom der kunne være grund til 

at frygte en øget flygtningestrøm fra det nordlige Syrien og Tyrkiet mod Europa. 

Det var i den forbi delse Justits i isteriets PET’s  vurderi g, at også fre ed-
krigere med dansk statsborgerskab kunne benytte den ændrede sikkerhedsmæs-

sige situation til at bevæge sig mod Danmark.  
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Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Mattias Tesfaye 


