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Folketinget 
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1240 København K 

Medlem af Folketinget Peter Skaarup (DF) har den 21. december 2020 stillet føl-

gende spørgsmål nr. S 631 til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed 

besvares. 

 

Spørgsmål S 631: 

 

Mener ministeren, at en udlænding, der er registeret som medlem af en bande eller 

rockergruppering i Danmark af Rigspolitiet, skal kunne ansøge om at få dansk ind-

fødsret? 

 

Svar: 

 

Jeg har netop indkaldt alle indfødsretsordførere til forhandlinger om justeringer af 

indfødsretsaftalen.  

 

I forbindelse med forhandlingerne vil jeg bl.a. foreslå en stramning, således at per-

soner, der ansøger om dansk statsborgerskab, og som er idømt en betinget eller 

ubetinget fængselsstraf, ikke skal kunne opnå dansk statsborgerskab, medmindre 

det konkret godkendes af Folketingets Indfødsretsudvalg. 

 

Der er for mig ingen tvivl om, at personer, der begår alvorlig kriminalitet, som f.eks. 

bandekriminalitet, ikke skal kunne opnå dansk statsborgerskab.  

 

Som reglerne er i dag, er der også allerede en lang række domme, der helt udeluk-

ker folk fra at kunne søge om dansk statsborgerskab. Det gælder bl.a. for personer, 

der er dømt for bandekriminalitet (straffelovens § 81 a), terrorisme, landsforræ-

deri, vold mod børn og voldtægt. Herudover kan man ikke opnå dansk statsborger-

skab, hvis man har fået en ubetinget fængselsstraf på 1 år eller mere eller 3 måne-

ders ubetinget fængselsstraf for personfarlig kriminalitet. Selv kortere domme i 

form af en ubetinget frihedsstraf op til 60 dage er til hinder for optagelse på et 

lovforslag om indfødsrets meddelelse i 12 år fra prøveløsladelsestidspunktet. Hvis 

en ansøger er sigtet for en lovovertrædelse, vil ansøgeren heller ikke kunne optages 

på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, så længe sigtelsen opretholdes. 

 

Desuden følger det af de gældende regler, at hvis justitsministeren meddeler, at 

det af Politiets Efterretningstjeneste (PET) vurderes, at en ansøger kan være en fare 
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for landets sikkerhed, forelægges ansøgningen for Folketingets Indfødsretsudvalg 

med indstilling om udelukkelse af den pågældende fra optagelse på et lovforslag 

om indfødsrets meddelelse i en nærmere angiven periode. 

 

Det bemærkes endvidere, at regeringen – som det også fremgår af regeringens lov-

program – har til hensigt at fremsætte et lovforslag om ændring af indfødsretslo-

ven, hvorefter personer, som dømmes for visse typer af alvorlig bandekriminalitet, 

der er til alvorlig skade for Danmarks vitale interesser, i forbindelse med straffesa-

gens afgørelse ved dom kan frakendes deres danske indfødsret, medmindre de der-

ved bliver statsløse. 

 

Jeg mener, at der skal være strenge krav for at opnå dansk statsborgerskab, og vi 

skal hele tiden have fokus på, at vi stiller de rigtige krav. Derfor ser jeg også frem til 

at forhandle justeringer af indfødsretsaftalen med Folketingets partier. 

 

 

 

Mattias Tesfaye  
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Nicolai Holm Larsen  

 


