
Marts 2021

FAIR STATSBORGERSKAB!

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2020

Indledning / generelt

Det er en kæmpe fornøjelse, at kunne aflægge den første beretning for foreningen Fair
Statsborgerskab!
Den 15. januar 2020 blev foreningen efter afholdelsen af den stiftende generalforsamling,
som vi afholdt i København, en realitet. 11 interesserede var til stede, interesserede fra hele
landet kunne følge med i en livestream, og vi kunne vælge en bestyrelse med 4 medlemmer
og 2 suppleanter.
Dermed findes der nu en forening, der målrettet kan skabe et forum og være talerør, for alle
dem, der prøver at opnå statsborgerskab i Danmark. Og vi har nået meget i vores første år.

Vi skulle i starten klare en del rent administrative og bureaukratiske hurdler, med den
formelle registrering af foreningen i CVR-registret, oprettelsen af en bankkonto, etablering af
en MobilePay account, og alle de “små” ting, en forening har brug for.
Men med en super engageret bestyrelse, lykkedes det at komme igennem det hele, og vi
kunne begynde at fokusere på et mere målrette arbejde på “vores” område.
Som nyvalgt bestyrelse skulle vi også lige findes fælles fodslag, og set i lyset af, at vi alle er
inkarnerede ildsjæle, er det gået rigtigt godt.

I løbet af 2020 afholdt bestyrelsen 13 bestyrelsesmøder.
Ved årets udgang var vi 122 medlemmer, her i marts måned har vi rundet 140 medlemmer.
Medlemskabet følger ikke kalenderåret, men gælder et år fra indmeldelsen, og vi sender
løbende en lille hilsen til medlemmerne, når der er gået et år. Det er vores håb, at alle
eksisterende medlemmer fornyer deres medlemskab, og at vi kan tiltrække flere medlemmer
i løbet af 2021. Jo flere vi er, jo mere kan vi blive hørt.

Vi vil især gerne takke Farid Sahel og Amela Mujak for jeres kæmpe bidrag til vores
bestyrelsesarbejde, og jeres utrættelige engagement. I er to af de mange unge mennesker,
der er født og opvokset i Danmark, men som har stået i alt for lang tid uden statsborgerskab.

Planlagt konference på Christiansborg - “Statsborgerskab og demokratiske
rettigheder - bedre vilkår for unge i Danmark.”

Vi kunne hurtigt etablere kontakt til Enhedslisten, Alternativet og De Radikale, med henblik
på at afholde en konference i fællessalen på Christiansborg. Datoen blev sat til slutningen af
april. Vi gav konferencen titlen “Statsborgerskab og demokratiske rettigheder - bedre vilkår
for unge i Danmark.”
Den stod helt fra starten øverst på vores dagsordenen, og det lykkedes os at samle en
række eksperter, mange af de berørte unge mennesker, som skulle fortælle deres historie,
politikere til en paneldebat, og og selv Mattias Tesfaye havde givet tilsagn.
Dagen før arrangementet skulle offentliggøres, blev landet lukket ned for første gang, og vi



valgte med tungt hjerte at udsætte konferencen til efterår. Vi fandt en ny dato med det
samme, og i løbet af sensommeren koordinerede vi igen på livet løs.
Men så kom forsamlingsforbudet, og vi ville bare afholde dette arrangement fysisk, for at
give de unge mennesker muligheden for at samles og føle sig som en del af et fællesskab -
mere end dette ville have været muligt ved en online-konference. Så vi tog den tunge
beslutning om at aflyse for anden gang.
Vi tager helt sikkert et tredje tilløb, den konference kommer. Måske online eller som hybrid
event. Og måske fokuserer vi også på dette emne på andre måder.

Debatindlæg

En af vores formålsparagraffer er at deltage i den offentlige debat for at belyse
konsekvenserne af lovgivningen og den administrative del af sagsbehandlingen.
Allerede 2 dage efter vi så dagens lys tilbage i januar 2020, skrev Flensborg Avis en artikel
om vores nystiftede forening.
Vi har skrevet en del debatindlæg, og det lykkedes os at placere indlæg i Politiken,
Jyllandsposten, Kristeligt Dagblad og Information.

Derudover har vi været i dialog med flere aviser og redaktører, hvilket har resulteret i artikler
om konkrete sager. To personer har efterfølgende fået genoptaget deres sager i
indfødsretsudvalget, og begge stod på det seneste lovforslag om indfødsrets meddelelse i
oktober 2020. I dag venter de to “kun” på deres deltagelse i en grundlovsceremoni.

Debatindlæggene fortsættes også i år, hvor vi startede med et indlæg i Weekendavisen i
februar, hvor vi kom med et modsvar til et indlæg, der bagatelliserede indfødsretsprøven.
Thomas har ligeledes i løbet af februar skrevet om de igangværende forhandlinger om
“justeringer” af indfødsretsaftalen i sin klumme i Jyllandsposten.
Aktuelt samler vi underskrifter for et opråb fra de unge mennesker, der er født/opvokset i
Danmark, og her håber vi på en bred tilslutning.

Kontakt til andre foreninger, interesserede og myndighederne

Vi har haft kontakt til nogle andre foreninger med lignende interesseområder, men har på
grund af vores begrænsede ressourcer endnu ikke talt med alle, der står på vores liste.

Som meget vigtig milepæl kan nævnes, at det lykkedes os at starte en form for samarbejde
med indfødsretskontoret. Efter et samråd, hvor MF Nils Sjøberg, havde kaldt ministeren
Mattias Tesfaye ind til en drøftelse af sagsbehandlingsprocessen for statsborgerskabssager,
fulgte vi nogle måneder senere op med en mail til ministeren samt indfødsretskontoret.
Denne opfølgning resulterede i et første online-møde med 4 medarbejdere fra
indfødsretskontoret, 2 af dem er kontorchefer. Selv om mødet kun varede en time, og gav
plads til langt fra alle vores spørgsmål og ønsker, sluttede det trods alt med en aftale om
halvårlige møder mellem foreningen og indfødsretskontoret.

Her i det nye år er vi allerede godt i gang, vi har deltaget i en demonstration arrangeret af
den nye oplysningsbevægelse  “Os Udenfor”, som beretter berørtes oplevelser med at opnå
permanent ophold og dansk statsborgerskab.



Vi har deltaget i et webinar med titlen “Født i Danmark - lang vej til Statsborgerskab”,
arrangeret af indfødsretsordfører Susan Kronborg, med et ekspertpanel bestående af Eva
Ersbøll, Per Mouritsen, Ilknur Cekic og foreningens forkvinde Kirsten Kock.

Derudover er der planlagt deltagelse i den demonstrationen den 20. marts i anledning af
FNs dag mod racisme og diskrimination, hvor vi i en tale vil adressere de tiltagende
racistiske tendenser på indfødsretsområdet, som vi igennem det seneste år og især aktuelt
under de igangværende forhandlinger til det nye cirkulæreskrivelse har observeret.

Hjemmesiden og sociale medier

I september måned gik vi online med vores hjemmeside og muligheden for at blive medlem
og kontakte foreningen direkte via hjemmesiden.
Her skal der lyde et stort tak til André Philipsz, som har hjulpet os rigtig meget.
Siden mangler fortsat en opdatering af siderne med relevante links og en FAQ-side, men de
to sider er under udarbejdelse og lige på trapperne.
Udover hjemmesiden driver vi Facebooksiden “Fair Statsborgerskab”, som vi jævnlig
opdaterer med aktuelle artikler på området og nyheder fra ministeriet og indfødsretskontoret.
Facebookgruppen “Dansk statsborgerskab - tålmodighed påkrævet er fortsat det sted, hvor
vi tilbyder et forum for alle dem, der ønsker at opnå dansk statsborgerskab, og hvor vi
hjælper og vejleder efter bedste evne. Det er ud fra denne gruppe foreningen opstod, og den
har i dag over 5200 medlemmer.

Udblik

Vi ser foreningen i dag som værende lige så relevant som for et år siden, og håber på at
kunne udvikle og effektivisere vores arbejde igennem det kommende år, når nu fundamentet
er lagt.  Og selvfølgelig håber vi på, at kunne blive større end vi er i dag. For jo flere vi er, jo
mere kan vi blive hørt.  I må rigtigt gerne udbrede kendskab om vores eksistens, og fortælle
jeres familie, kollegaer og bekendte om vores arbejde.

Inden længe bliver regeringen nok enig med forhandlingsparterne om et nyt
cirkulæreskrivelse om naturalisation. Vi er ikke i tvivl om, at der er stramninger på vej, men vi
er heller ikke i tvivl om, at vi vil gøre alt for at blive ved med at oplyse, rådgive, og kæmpe for
rimelige og retfærdige betingelser på statsborgerskabsområdet!

Bestyrelsen i foreningen Fair Statsborgerskab!

Kirsten Kock
Miriam Thompson
Thomas Borchert
Elena Petrova


