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Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret 

(Dansk indfødsret til unge født og opvokset i Danmark mv.) 

Hermed fremsender Rådet for Etniske Minoriteter svar på ovenstående høring.  

Rådet for Etniske Minoriteter vil indledningsvist understrege, at vi er meget begejstrede over, at det skal 

gøres nemmere for børn født og opvokset i Danmark at opnå dansk statsborgerskab. Rådet for Etniske 

Minoriteter har ved tidligere lejligheder flere gange opfordret til, at reglerne på netop dette område ændres, 

da vi mener, at det kun er til gavn for integrationen, og desuden sender et klart signal om, at uddannelse 

frem for prøver er vejen til at blive medborger i Danmark. Rådet for Etniske Minoriteter er i det hele taget 

enige i den grundlæggende idé bag lovforslaget, nemlig at reglerne om statsborgerskab skal bruges aktivt til 

at fremme integration.   

Rådet for Etniske Minoriteter så dog gerne, at reglerne blev lempet yderligere i forhold til det fremlagte 

udkast, således at alle nyfødte børn blev tilbudt dansk statsborgerskab allerede fra fødslen, hvis de bliver 

født i Danmark. Dette vil ifølge Rådet være medvirkende til at skabe et større tilhørsforhold til Danmark, både 

for familien og for barnet selv, og Rådet for Etniske Minoriteter mener, at det er rimeligt, at børn, der fødes i 

Danmark, automatisk tilbydes dansk statsborgerskab. Hvis indvandrere og efterkommere af indvandrere skal 

føle sig som en del af det danske samfund og tage del i vores fællesskab, er det væsentligt, at disse 

mennesker ikke ekskluderes fra det fællesskab, som statsborgerskab også signalerer. At møde dem med 

krav om prøver og mistanke om kriminel adfærd er ikke vejen frem.  

Under alle omstændigheder vil vi anbefale, at grænsen rykkes, således at det bliver muligt at opnå dansk 

statsborgerskab, når barnet går i 7.-8. klasse, da det ofte er på disse klassetrin, at barnet begynder at rejse 

udenlands, eksempelvis med skolen i form af studieture og lejrskoler, sportsturneringer og venskabsby-

arrangementer. At have dansk statsborgerskab vil gøre udenlandsrejser meget nemmere for barnet, for vi 

oplever desværre gang på gang, at børnene bliver udelukket fra de ture, fordi der er problemer med 

rejselegitimation, når de ikke har det rødbedefarvede pas som alle de andre børn i klassen. Det er ærgerligt, 

at børnene i så tidlig en alder allerede får en oplevelse af at være anderledes og udelukket fra fællesskabet.    

 

Med venlig hilsen 

 

Muhsin Türkyilmaz 
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