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Høring over udkast til Lov om ændring af lov om
dansk indfødsret ved naturalisation
(Ophævelse af erklæringsadgangen for unge født
og opvokset i Danmark mv.)
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har sendt ovenstående
udkast i høring d. 14. oktober 2015. Fristen for udtalelser er sat til d.
27. oktober 2015.
Med de foreslåede ændringer, ophæves muligheden for, at unge, der
er født og opvokset i Danmark, kan opnå dansk indfødsret ved afgivelse af erklæring. Den nuværende erklæringsordning blev vedtaget i
folketinget d. 3. juni 2014.
Dansk Flygtningehjælp beklager den foreslåede ændring.
Børn med flygtningebaggrund og statsløse børn befinder sig i en særlig situation, fordi de reelt ikke har mulighed for beskyttelse i et andet
land. Børn af flygtninge er de facto-statsløse.
Dansk Flygtningehjælp har på den baggrund tidligere hilst genindførelsen af en erklæringsordning velkommen, selv om den nuværende ordningen efter vores vurdering har mangler i forhold til at sikre børn og
unge med flygtningebaggrund tilstrækkelig mulighed for at opnå statsborgerskab, jf. vores høringssvar til denne lovændring afgivet
d.6.12.2013.
Den særlige situation for statsløse børn og unge og for børn og unge
med flygtningebaggrund afspejler sig også i forskellige bestemmelser i
internationale konventioner. Der kan i den forbindelse bl.a. henvises til
Flygtningekonventionens bestemmelser om at lette flygtninges adgang
til naturalisation, bestemmelser i den europæiske konvention om
statsborgerret om at lette erhvervelsen af statsborgerskab for børn
samt Børnekonventionens bestemmelser om børns ret til statsborgerskab. Vores beklagelse af de foreslåede ændringer bygger dermed
også på bekymring for, om Danmark lever op til internationale konventionsbestemmelser og intentionerne bag dem.

1/2

Det nuværende regelgrundlag har som nævnt eksisteret siden juni
2014. Dansk Flygtningehjælp finder det urimeligt, at man med så kort
mellemrum igen ændrer i retstilstanden omkring indfødsret, og dermed
udsætter unge flygtninge for ny usikkerhed omkring deres fremtid i
Danmark. Udover den beskyttelse, der ligger i at få et reelt statsborgerskab, betyder dansk indfødsret også fuldt medborgerskab, herunder fulde demokratiske rettigheder som borger i landet. Statsborgerskab har stor betydning for unge flygtninges oplevelse af accept, tilhørsforhold og tryghed.
Overordnet skaber gentagne stykvise ændringer i regelsættet endvidere generel usikkerhed omkring regelgrundlaget med tilhørende risiko
for manglende konsistens og sammenhæng, ligesom det bidrager til
en generel uforudsigelighed for den enkelte borger.
Med venlig hilsen

Andreas Kamm, generalsekretær
Dansk Flygtningehjælp
E-mail: andreas.kamm@drc.dk . Direkte telefon: 33735130
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