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Folketinget 
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1240 København K 

Medlem af Folketinget Peter Skaarup (DF) har den 14. december 2020 stillet føl-

gende spørgsmål nr. S 593 til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed 

besvares. 

 

Spørgsmål S 593: 

 

Mener ministeren, at en irakisk statsborger i Irak, der i Danmark er sigtet for at 

være i besiddelse af en pistol og en håndgranat i Danmark, og som offentligt har 

truet en dansk folketingskandidat på livet i Danmark, har udvist en handlemåde, 

som er til alvorlig skade for landets vitale interesser? 

 

Svar: 

 

Jeg kan ikke kommentere på den konkrete sag, der er omtalt i artiklen, som spør-

geren henviser til. 

 

Jeg kan dog oplyse, at regeringen sidste år fremsatte et forslag til en lovændring, 

hvorved det blev muligt administrativt at tage statsborgerskabet fra personer med 

dobbelt statsborgerskab, der har udvist en handlemåde til alvorlig skade for Dan-

marks vitale interesser, hvis dette ikke fører til statsløshed.  

 

Aktuelt er 10 personer blevet frataget deres danske statsborgerskab på baggrund 

af disse regler.  

 

Ved vurderingen af, om der er tale om handlemåde, som er til alvorlig skade for 

landets vitale interesser, vil det kunne indgå, om handlemåden er kriminaliseret i 

straffelovens kapitel 12 og 13 (terror m.v.).  

 

Det vil ikke være udelukket, at handlinger, som ikke er omfattet af nogen gernings-

beskrivelse i kapitel 12 og 13 i straffeloven, men som er af lignende karakter, vil 

kunne føre til administrativ fratagelse, hvis den udviste handlemåde er til alvorlig 

skade for landets vitale interesser. Det må forstås som handlinger, der til alvorlig 

skade for interesser, som er af helt afgørende betydning for statens grundlag og 

organisering, herunder statens magtmonopol, den grundlæggende samfundsstruk-

tur og orden. 
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Regeringen har i denne samling fremsat lovforslag om, at solnedgangsklausulen for 

reglerne om administrativ fratagelse ophæves. 

 

Herudover vil regeringen – som det også fremgår af lovprogrammet – senere i 

denne samling fremsætte et lovforslag om, at personer, som dømmes for visse ty-

per af alvorlig bandekriminalitet, der er til alvorlig skade for Danmarks vitale inte-

resser, ved dom kan frakendes deres danske indfødsret, medmindre de derved bli-

ver statsløse.  

 

Regeringen arbejder således løbende på at udnytte de muligheder, der er for fra-

kendelse og fratagelse af statsborgerskab inden for rammerne af de internationale 

konventioner, som Danmark er bundet af, herunder statsløsekonventionen og 

statsborgerretskonventionen. 
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