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R E T S P O L I T I S K   F O R E N I N G 

 

HØRINGSSVAR 

 

Til: Udlændinge- og Integrationsministeriet 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Ændring af 

reglerne for fremmedkrigeres børns erhvervelse af statsborgerskab, vandelskrav for 

bipersoner, fortabelse af dansk indfødsret m.v.) 

Høringsbrev fra 15. oktober 2019 - med svarfrist 12. november 2019, kl. 12. 

Svar fremsendt til adp2@uim.dk og nhl@uim.dk   - Att.: sagsnr.: 2019-5245 

 

 

1. Indledning 

Lovforslagets bemærkninger indledes med følgende sætning: 

”Regeringen ønsker ikke, at børn, der fødes i de områder, hvor en terrororganisation er part i en 

væbnet konflikt, automatisk bliver danske statsborgere. Disse børn fødes af forældre, som har vendt 

Danmark og de danske værdier ryggen…”  

Retspolitisk Forening ser lovforslaget i forlængelse af vedtagelsen af L38 (Fratagelse af 

statsborgerskab fra fremmedkrigere m.v. nu Lov nr. 1057 af 24-10-2019) og dermed også som en 

opfølgning af den forrige regerings aftale i marts 2019 med Dansk Folkeparti. Denne aftale omfattede 

også det emne, som er konkretiseret med dette lovforslag.  

Det er vist ikke hidtil set i dansk lovgivning efter 1849, at det gammeltestamentlige princip om, at 

fædrenes synder hjemsøger børnene, er lagt til grund for regulering af børns retlige status. Endda med 

lovforslag fremsat af en regering under ledelse af en regeringschef, der betegner sig ”Børnenes 

Statsminister”.  

Som begrundelse tilføjes: ”… og børnene vokser ikke op under forhold, hvor det kan forventes, at 

der bliver skabt en samhørighed med Danmark og de danske værdier”. 

 Hvad samhørighed med Danmark og de danske værdier er for størrelser, kan man ikke vide. Det står 

der intet om.  Dermed bliver lovforslagets retspolitiske begrundelse absurd; ikke mindst i betragtning 

af, at regeringen hidtil har afvist at hjemtage kvinder og børn, der er danske statsborgere, således, at 

børnene kunne vokse op i et samfund med værdier, der i det mindste må formodes at være 

væsensforskellige fra forholdene i fangelejre og flygtningelejre i Syrien. Hvorvidt børnene skal vokse 

op under forhold som de citerede, er altså alene et spørgsmål om den danske stats handlinger.  
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2. Bemærkninger til lovudkastets enkelte bestemmelser 

 

2.1. Tilbagevirkende gyldighed?  

Ad nr. 2 (indfødsretsloven § 1, stk. 2.)  

Det anføres i bemærkningerne (s. 6), at det alene vil være børn født efter lovens ikrafttræden (1. 

februar 2020), der ikke automatisk erhverver dansk indfødsret efter den foreslåede bestemmelse. 

Denne sætning understreges af andre bemærkninger samme sted, der nævner ”børn der fødes” og 

”børn der fremover fødes”. (Retspolitisk Forenings kursivering). 

Man må forstå bestemmelsen således, at den omhandlede personkreds er ufødte børn. Retspolitisk 

Forening er ikke i besiddelse af nogen viden eller formodning om det fremtidige forplantningsmønster 

(efter 1. februar 2020) mellem fremmedkrigere og deres partnere. Foreningen må derfor antage, at 

integrationsministeren ligger inde med et så sikkert vidensfundament, at regeringen finder lovgivning 

om den type uvis fremtid påkrævet. 

Det forekommer ikke desto mindre usikkert, om det alene er børn født efter lovens ikrafttræden, der 

er omfattet af lovudkastet. Lægges det til grund, at der ikke er noget forbud mod at tillægge en lov 

tilbagevirkende gyldighed, synes det som om, der ikke er overensstemmelse mellem lovtekst og 

bemærkninger. Tilføjelsen med et nyt stk. 2 til indfødsretslovens § 1 angiver, at ”... barn født i et 

område omfattet af straffelovens § 114 j, stk. 3, erhverver ikke dansk indfødsret ved fødslen...”  

Brugen af datidsformen i selve lovteksten vil med en umiddelbar tekstanalyse føre til det resultat, at 

børn født efter ikrafttræden af bestemmelsen i straffelovens § 114 j, stk. 3, kan blive omfattet og 

dermed reelt få frataget det statsborgerskab, de automatisk fik tillagt ved fødslen.  

Foreningen skal, såfremt lovforslaget fremsættes, henstille, at lovteksten tydeliggøres, således at det 

udtrykkeligt fremgår, at bestemmelsen alene omfatter børn født efter lovens ikrafttræden. 

 

2.2. Statsløsekonventionen 

Lovforslagets § 1, stk. 2 kan være i strid med statsløsekonventionen, hvilket bekræftes af 

bemærkningerne (s. 6), hvorefter statsløsekonventionens ”… artikel 4, stk. 1, skulle iagttages, hvis 

de pågældende søger om dansk indfødsret”.  Statsløsekonventionen giver en stat valgfrihed mellem 

en vis automatik i tildelingen af statsborgerskab, eller om der skal gives statsborgerskab efter 

ansøgning. Regeringen har tilsyneladende valgt den sidste mulighed. Det betyder, at der kan der gå 

lang tid før et barn kan søge indfødsret. I den mellemliggende tid vil barnet være statsløst. 

Retspolitisk Forening finder, at risikoen for statsløshed er uacceptabel og i åbenlys modstrid med 

statsløsekonventionens hensigt. Det henstilles derfor, at der i det mindste i forslaget til 

lovbestemmelsen tilføjes: ”medmindre barnet derved bliver statsløst”. 

 

2.3.Børnekonventionen  

Foreningen skal om forholdet til børnekonventionen anføre, at det af bemærkningerne fremgår: ”For 

de børn, der bliver omfattet af undtagelsen, og som følge heraf eventuelt fødes statsløse, er det med 
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lovforslaget forudsat, at de forpligtelser, der følger af statsløsekonventionen over for disse børn, 

iagttages, jf. afsnit 5.1.3” (s. 19)  

Det anføres videre ”Det følger endvidere af artikel 4, stk. 1, i (statsløse)- konventionen bl.a., at en 

person, der ikke er født på en kontraherende stats territorium, men hvis far eller mor på tidspunktet 

for fødslen var statsborger i en kontraherende stat, skal erhverve statsborgerret i denne stat, hvis han 

ellers ville blive statsløs. Har forældrene på tidspunktet for fødslen ikke samme statsborgerret, skal 

spørgsmålet, om den pågældende i statsborgerretlig henseende skal følge faren eller moren, afgøres 

efter den kontraherende stats lovgivning. Statsborgerret, som meddeles i henhold til ovenstående, 

skal gives ved fødslen, i henhold til lov eller efter ansøgning.” (Bemærkningerne, s.18).  

Efter statsløsekonventionen skulle der således ikke være nogen hindring for i det nævnte tilfælde, 

hvor forældrene på tidspunktet for fødslen ikke har samme statsborgerret, at henvise til erhvervelse 

af statsborgerskab ved ansøgning.  

Det fremgår imidlertid også af bemærkningerne (s. 19), at det følger af artikel 7 i børnekonventionen 

bl.a., at et barn fra fødslen skal have ret til at opnå et statsborgerskab. Deltagerstaterne skal sikre 

gennemførelsen af denne rettighed i overensstemmelse med statens nationale lovgivning og 

forpligtelser ifølge relevante internationale instrumenter på området, især hvis barnet ellers bliver 

statsløs.  

Foreningen læser artikel 7 således, at barnets ret til statsborgerskab opnås ved fødslen. Den skal derfor 

også ses i sammenhæng med de forpligtelser, som følger af statsløsekonventionen, idet art. 7 navnlig 

tager sigte på at beskytte statsløse børn. Statsløsekonventionen må derfor, for så vidt angår børn, 

forstås i overensstemmelse med børnekonventionen. Det indebærer, at et barn fra fødslen skal sikres 

et dansk statsborgerskab, hvis moderen har dansk statsborgerskab. Er den nationale lovgivning ikke 

i overensstemmelse hermed, er den i strid med børnekonventionen. 

 

3. Ad lovforslagets nr. 3 

 Der henvises til bemærkningerne umiddelbart overfor under nr. 2.  

 

4. Ad nr. 4.-6. 

Det anføres i bemærkningerne (s. 4), at ” Regeringen ønsker ikke, at kriminelle børn af personer, der 

erklærer sig danske eller bliver naturaliserede, erhverver dansk statsborgerskab sammen med 

forælderen.”  

Det fremgår ikke af lovforslagets bemærkninger, hvad udtrykket ”kriminelle børn” omfatter.  

Det fremgår heller ikke, hvordan lovforslagets generelle begrundelse om, at forældrene har vendt 

Danmark og danske værdier ryggen, kan omfatte situationer, hvor her i landet boende børn er 

bipersoner til personer, der søger dansk indfødsret ved erklæring eller naturalisation.   

Det efter foreningens opfattelse ufravigelige udgangspunkt må være, at det alene er personer over den 

kriminelle lavalder på 15 år, der omfattes af de nye regler om vandelskrav for bipersoner således, at 

sager, der verserer eller er afsluttet ved et ungdomsnævn, ikke kan medregnes. Det må videre være 
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en klar betingelse, at bipersonens kriminalitet er af en vis grovhed samt, at denne kriminalitet er 

fastslået ved en fældende dom. Sigtelse eller tiltale, herunder tiltalefrafald kan efter foreningens 

opfattelse ikke anses for tilstrækkeligt grundlag til at lade børn som bipersoner være omfattet af 

samme vandelskrav som den, der ved naturalisation eller erklæring søger dansk statsborgerskab. 

 

5. Forholdet til Danmarks internationale forpligtelser i øvrigt  

Foreningen skal udover det under pkt. 3 anførte henholde sig til høringssvaret fra Institut for 

Menneskerettigheder. 

 

6. Afsluttende bemærkninger 

 Foreningen er af den opfattelse, jf. bemærkningerne under pkt. 1, at lovforslaget ikke bør fremsættes.  

Forslaget er i sin helhed udtryk for en kynisk og stærkt betænkelig indskrænkende forståelse af 

Danmarks internationale forpligtelser i bl.a. statsløsekonventionen og børnekonventionen. 

 

 

København, d. 11. november 2019  

 

Bjørn Elmquist  Leif Hermann Bettina Post 

Formand   Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem 

 

 

 

 


