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Indfødsretsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Indfødsretsudvalget har den 4. maj 2021 stillet følgende spørgsmål nr. 1 til L 227 

efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Peter Skaarup (DF) til udlændinge- 

og integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 1: 

 

Vil ministeren redegøre for, om en afghansk ansøger på lovforslag om indfødsrets 

eddelelse L 227 , so  offe tligt sy es godt o  Hizb ut-Tahrir på Facebook, bør 

være optaget på lovforslaget og have statsborgerskab? 

 

Svar: 

 

1. Det er en betingelse for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, at 

ansøgeren lover troskab og loyalitet over for Danmark og det danske samfund og 

erklærer at ville overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, 

og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det dan-

ske demokrati.  

 

Det er endvidere en betingelse for optagelse på et lovforslag om indfødsrets med-

delelse, at ansøgerens erhvervelse af indfødsret betinges af, at ansøgeren efter lov-

forslagets vedtagelse deltager i en ceremoni og skriver under på at ville overholde 

grundloven mv. 

 

2. Jeg vil ikke kommentere på den konkrete sag. Men generelt kan jeg sige, at an-

søgere om dansk statsborgerskab, der opfylder de betingelser, som et flertal i Fol-

ketinget har fastsat for, at man kan opnå dansk statsborgerskab – og som er stram-

met flere gange i de senere år af bl.a. Socialdemokratiet, senest ved de netop af-

sluttede forhandlinger om en ny indfødsretsaftale – naturligvis vil fremgå af det 

lovforslag om indfødsretsmeddelelse, der fremsættes for Folketinget. 
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Jeg vil også gerne slå fast, at tildeling af statsborgerskab til udlændinge er en stor 

tillidserklæring fra det danske samfund. Det er ikke noget man har krav på. Og hvis 

man har fået dansk statsborgerskab, så skal man selvfølgelig også opføre sig ordent-

ligt og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper og overholde 

sit løfte om at udvise troskab og loyalitet over for Danmark og det danske demo-

krati.  

 

 

 

Mattias Tesfaye  

/ 

 

 

Christina Fløystrup 

 


