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Medlem af Folketinget Morten Messerschmidt (DF) har den 22. februar 2021 stillet 

følgende spørgsmål nr. S 975 til udlændinge- og integrationsministeren, som her-

med besvares. 

 

Spørgsmål S 975: 

 

Hvad mener ministeren om, at en ansøger på et lovforslag om dansk indfødsret i 

2011 bare få år senere i 2014 offentligt uploader et stort billede til støtte for Isla-

misk Stat på sin offentlige Facebookprofil? 

 

Svar: 

 

1. Jeg kan ikke kommentere på den konkrete sag, som spørgeren henviser til.  

 

Mere generelt kan jeg dog sige, at jeg synes, at det er frustrerende at læse og høre 

i medierne om folk, der har fået dansk statsborgerskab, og som efterfølgende ud-

viser illoyal adfærd over for det danske samfund og de danske værdier. Det er der-

for vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at have et værn mod den slags.  

 

2. Det er allerede en betingelse for optagelse på et lovforslag om indfødsrets med-

delelse, 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, herun-

der det danske demokrati. 

 

Det følger af indfødsretsloven, at den, som dømmes for overtrædelse af en eller 

flere bestemmelser i straffelovens kapitel 12 og 13, ved dom kan frakendes sin dan-

ske indfødsret, medmindre den pågældende derved bliver statsløs. 

 

Det følger også af indfødsretsloven, at den, som i forbindelse med sin erhvervelse 

af dansk indfødsret har udvist svigagtigt forhold, herunder ved forsætligt at afgive 

urigtige eller vildledende oplysninger eller fortie relevante oplysninger, ved dom 

kan frakendes indfødsretten, hvis det udviste forhold har været bestemmende for 

erhvervelsen. 
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Regeringen tog desuden i 2019 initiativ til en lovændring, hvorved det blev muligt 

administrativt at tage statsborgerskabet fra personer med dobbelt statsborger-

skab, der har udvist en handlemåde til alvorlig skade for Danmarks vitale interesser, 

hvis dette ikke fører til statsløshed.  

 

Aktuelt er 10 personer blevet frataget deres danske statsborgerskab på baggrund 

af disse regler.  

 

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.  
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