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FAIR STATSBORGERSKAB!

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2021

Indledning

Det er en kæmpe fornøjelse at kunne aflægge beretning for anden gang, og denne gang også med
muligheden for at møde nogle af vores medlemmer personligt.
Som landsdækkende forening er vi glade for at kunne afholde vores ordinære generalforsamling kombineret
digitalt og fysisk. At vi mødes fysisk giver mulighed for at tale på kryds og tværs og udveksle tanker og
erfaringer, og at invitere med ind via Zoom giver os mulighed for at  inddrage dem, der ikke har mulighed for
at deltage fysisk i København. Vi krydser fingre for, at teknikken spiller.

Vi startede i marts 2021 med 6 valgte bestyrelsesmedlemmer: Kirsten Kock, Thomas Borchert, Miriam
Thompson, Farid Sahel, Irina Matytsina, og Drew Fremlev Fisher blev valgt til bestyrelsen, Elena Petrova
blev valgt som suppleant. I slutningen af maj 2021 afholdt vi en bestyrelsesdag, hvor vi supplerede
bestyrelsen i henhold til §5 stk.6 med Paolo Masulli, som efterfølgende har overtaget rollen som foreningens
kasserer.

Hvad er der sket i løbet af året?

Det har været et begivenhedsrigt år, som blandt andet bød på den nye aftale om indfødsret, som blev
indgået mellem regeringen, altså Socialdemokratiet, og Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal
Alliance.
Vi vidste, at aftalen ville komme, og vi var forberedt på, at det ville betyde en seriøs stramning med henblik på
tidligere begået kriminalitet, men desværre blev aftalen langt værre, end vi troede.
Vi offentliggjorde vores første kritik samme aften, som aftalen blev offentliggjort.
Her fokuserede vi i første omgang på 3 hovedpunkter,  beskæftigelseskrav for de unge, opdeling i
områdegrupper og den permanente udelukkelse af borgere, der tidligere er straffet med en betinget eller
ubetinget fængselsdom, uanset størrelsen og uanset hvilken lovovertrædelse der er begået.
Derudover var der selvfølgelig den tilbagevirkende kraft, som er dybt kritisabelt, uoverensstemmelsen mellem
selvforsørgelses- og beskæftigelseskravet og en manglende klar beskrivelse af dispensationsmuligheden for de
udelukkede tidligere "kriminelle".
Vi beskriver yderligere, hvad vi har foretaget os, i det næste afsnit om “Debatindlæg og aktiviteter”.

Der er også sket gode ting i 2021, foreningen modtog to gavmilde donationer på 25.000 kr. hver.
Den første kom fra Foreningen Roskilde Festival. De uddeler hvert år penge til initiativer, der er til gavn for
børn og unge. Foreningen Roskilde Festival skrev til os: “Vores bestyrelse har netop besluttet at støtte Fair
Statsborgerskab og jeres indsats for unge med en donation på 25.000 kr. Donationen gives i støtte til jeres
indsats for og arbejde med unge, der er født og/eller opvokset i DK og oplever eksklusion og diskrimination
ifm. politiseringen af indfødsretsområdet, samt jeres indsats for unge borgere i DK.”
Vi modtog ligeledes 25.000 kr fra Metro-Schrøder Fonden. Det var en glædelig overraskelse at blive
kontaktet af dem. De havde læst om vores forening og synes at vi arbejder for et godt formål. Fonden kan
ikke søges, men støtter almennyttige formål.
Et stort tak til begge Fonde, vi er meget taknemmelige og ydmyge over donationerne. Hvordan vi bedst muligt
bruger midlerne bliver en højt prioriteret opgave for den kommende bestyrelse, og her tænker vi også at høre
vores medlemmer.

https://fair-statsborgerskab.dk/om-foreningen/vedtaegter/
https://www.facebook.com/100997344769366/posts/294775675391531


I slutningen af oktober så vi så første gang et lovforslag om indfødsrets meddelelse, som var opdelt i
områdegrupperne Norden, andre vestlige lande, MENAPT-lande og andre ikke-vestlige lande. Også her
tilkendegav vi vores kritik af denne åbenlyse diskriminering.

Efteråret bød også på den første indfødsretsprøve med 5 værdispørgsmål, ligeledes en følge af aftalen fra
april. De 5 værdispørgsmål viste sig til at være ret juridisk prægede, og havde måske knap så meget med
værdier at gøre. Vi mener bestemt heller ikke, at 2 fejl i de 5 spørgsmål burde afgøre, om man har bestået
prøven eller ej.

I forbindelse med prøven satte DR fokus på statsborgerskabsområde, hvilket resulterede i en række fine
artikler. Her vil vi gerne fremhæve et program fra Detektor, hvor Marie Krarup fra Dansk Folkeparti helt uden
at tøve indrømmer sin diskriminerende adfærd i indfødsretsudvalget.

Debatindlæg og aktiviteter

En af vores formålsparagraffer er at deltage i den offentlige debat for at belyse konsekvenserne af
lovgivningen og den administrative del af sagsbehandlingen.
Derfor prøvede vi allerede lige efter den nye aftale blev offentliggjort, og før det første cirkulæreskrivelse blev
udformet, at sætte en kampagne i gang, som vi gav hashtagget #jegvildanmark.

I maj måned, efter det første ny cirkulære var offentliggjort, skrev vi et debatindlæg i Politiken: Vi vil ikke
finde os i det. Afsendere var hele bestyrelsen samt et par frivillige.

I starten af juni deltog vi med en tale til en demonstration mod den tilbagevirkende kraft af det nye cirkulære.
Demonstrationen var arrangeret af Danish Greencard Association, og vi takker for initiativet.

Da den nye aftale var offentliggjort, tog vi kontakt til ministeren Mattias Tesfaye, for at få ham i tale og
konfrontere ham med nogle af de af aftalen berørte borgere. Folkemødet på Bornholm var aflyst grundet
Corona, så vi kaldte vores planlagte online-arrangement for Folkemøde med Tesfaye. Mødet med ham, en
ordstyrer og 3 af de berørte borgere skulle livestreames fra vores Facebookside, og flere hundrede
mennesker havde tilkendegivet deres interesse. Det hele var på plads, da ministeriet meldte afbud to dage
inden mødet, på grund af “kalenderudfordringer”. Men heldigvis fik vi tilbudt at kunne holde arrangementet
ugen efter, og alle involverede havde plads i kalenderen.
Det skulle vise sig, at aftaleparterne efter mange protester grundet den tilbagevirkende kraft havde siddet
sammen igen, og revideret aftalen. 1 time før vores live-møde offentliggjorde ministeriet nyheden om
justeringerne i aftalen og det nye cirkulæreskrivelse. Vi kunne læse at “Aftalekredsen er den 11. juni 2021 i
forlængelse af aftalen af 20. april 2021 blevet enige om at justere beskæftigelseskravet og
ikrafttrædelsestidspunktet for dette krav. Det betyder, at beskæftigelseskravet kun gælder for ansøgninger,
der er indgivet til ministeriet den 20. april 2021 eller senere.”
Det var et lillebitte skridt i den rigtige retning, men et kæmpe tilbageskridt for de unge mennesker lå skjult i
cirkulæreskrivelsen. Unge mennesker under uddannelse, der i den første aftale var undtaget fra
beskæftigelseskravet, er nu alle henvist til at skulle søge om dispensation.
Vi er fortsat chokeret over den måde ministeriet efterlod os med en times varsel til at tilpasse vores møde til
den nye virkelighed. Men takket været vores dygtige ordstyrer Muneeza Rosendahl fra M Kommunikation
lykkedes det at komme igennem programmet, uden at tabe ansigtet.
Tværtimod anser vi trods alt mødet med ministeren som en succes, hvor han for første gang talte med
berørte borgere, i stedet for kun om dem. Videoen fra mødet er gemt på vores hjemmeside under “medier”.

De ekstrem hårdt strammede regler for ansøgere med en tidligere dom udelukker mange fra dansk
statsborgerskabet på en særlig oprørende og uretfærdig måde. F.eks. når en dom helt uden straffastsættelse
for noget med hash i  teenagetiden, 30 år senere betyder livslang udelukkelse fra statsborgerskabet. Selvom
de efter den ene fejltagelse har ført et fuldstændig lovlydigt liv. Efter sommerpausen satte vi fokus på det på
to måder: Gennem direkte kontakter har vi hjulpet berørte med at søge dispensation hos Folketingets

https://www.facebook.com/100997344769366/posts/413665680169196/
https://www.dr.dk/nyheder/detektor/detektor-marie-krarup-vil-kun-give-statsborgerskab-til-muslimer-hun-kender
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art8216583/Vi-vil-ikke-finde-os-i-det
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art8216583/Vi-vil-ikke-finde-os-i-det
https://fair-statsborgerskab.dk/folkemoedet-med-udlaendinge-og-integrationsminister/


Indfødsretsudvalg. Samtidig prøvede vi gennem medieaktiviteter at skabe opmærksomhed på de fuldstændig
retsløse og umenneskelige forhold på det her felt.
Midt i december måned bragte Politiken efter længere ventetid en Kronik i Politiken, som er skrevet af vores
bestyrelsesmedlem Thomas Borchert sammen med Peder Hvelplund, indfødsretsordføreren fra Enhedslisten.
Den kritiserer endnu en gang den strikte udelukkelse af tidligere kriminelle, samt den tvivlsomme
dispensationsmulighed for dem. Desværre må vi konstatere, at Indfødsretsudvalgets kaotiske, for det meste
afvisende behandling af de mange ansøgninger for dispensation fra vandelskravet er en ny skandale.

Vi startede i midten af september et forsøg på at sende et uopfordret høringssvar vedrørende ændring af lov
om dansk indfødsret (afskaffelse af erklæringsadgangen for naturaliserede nordiske statsborgere mellem 18
og 23 år, adgang for børn af dansksindede sydslesvigere til at blive danske statsborgere som biperson,
bemyndigelse til etablering af indfødsretsprøven, bemyndigelse til at etablere og fastsætte nærmere regler
om afvikling af grundlovsceremoni, herunder udveksling af håndtryk og forhøjelse af det beløb, der betales
ved indgivelse af en ansøgning om dansk statsborgerskab ved naturalisation mv.). Det var en fin succes,
vores uopfordrede svar blev medtaget i listen over høringssvar til lovforslaget.
I midten af december sendte vi et høringssvar til bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af
grundlovsceremonier.
Det ser desværre ikke ud til, at vi kommer med til alle høringer, men det var trods alt en start. Vi vil arbejde
videre på at komme på høringslisten til lovforslag der vedrører statsborgerskab og tilhørende
bekendtgørelser.

UIM lancerede en helt ny hjemmeside i oktober måned. Udover at vi skulle kigge på mange af de links som
vi havde liggende på vores hjemmeside, skulle ministeriet lige holdes op på at linke ordentlig, der har vi gjort
vores bedste til at gøre dem opmærksomme på, med delvis succes.

Op til kommunalvalget i november kørte vi kampagnen “Stem med” via vores Facebookside, for at gøre
opmærksom på muligheden for at stemme til kommunalvalget i november, selvom man ikke har dansk
statsborgerskab.

Især i løbet af det sidste halve år vejledte vi britiske statsborgere om Brexits konsekvenser. Især med fokus
på briterne, der var optaget på oktoberlovforslaget. De skulle nemlig sørge for at forlænge deres
opholdstilladelse inden udgangen af året, selv om de var optaget på lovforslaget. Mange var ikke
opmærksomme på, at de fortsat ikke har dansk statsborgerskab her i begyndelsen af 2022, indtil de har
deltaget i grundlovsceremonien.

I slutningen af november satte vi en spontan aktion i gang, hvor det på kort tid lykkedes os at samle over 130
medunderskrivere til en henvendelse til indfødsretsudvalget og ordførerne på området. Vi protesterede mod
at indskrive håndtrykket i oktoberlovforslaget med under en pandemi. Vi skrev blandt andet følgende:
“Vi er 131 nuværende, tidligere og kommende ansøgere om dansk statsborgerskab, samt solidariske borgere
og medlemmer af foreningen Fair Statsborgerskab!, som vil opfordre dig til at genoverveje den foreslåede
genindførelse af kravet om udveksling af håndtryk som del af en grundlovsceremoni.
At kravet i en periode med hastigt voksende corona-smitte foreslås genindført, virker grotesk og som hån
mod elementær sund fornuft, når der ellers bliver mobiliseret alle kræfter i samfundet for at formindske
smittefaren.”
På trods af vores personlige henvendelser til ordførerne svarede ikke en eneste af dem, men det rakte trods
alt til en kort artikel i Berlingske. Et stort tak til alle jer, der var med til at støtte denne aktion.
Forøvrigt var vi ikke de eneste, der protesterede. Også Kommunernes Landsforening skrev en henvendelse
til ministeren Mattias Tesfaye.

Hen mod slutningen af året samarbejdede vi med Detektor om at belyse Dahlins fordrejning af fakta i
Deadline, hvor han påstod, at det nye beskæftigelseskrav ikke gjaldt unge under uddannelse. Det kom der
heldigvis et fint indlæg i Detektor ud af, hvor Morten Dahlin erkender, at han sagde noget forkert, da han i
løbet af Deadline hele fire gange sagde, at der ikke var et beskæftigelseskrav.

https://politiken.dk/debat/kroniken/art8441294/Er-vi-blevet-til-et-h%C3%A6vnt%C3%B8rstigt-ubarmhjertigt-samfund-som-uden-at-blinke-ser-bort-fra-egne-grundregler-for-at-kunne-udskamme-en-lille-gruppe-borgere-der-for-l%C3%A6ngst-har-afsonet-deres-straf
https://fair-statsborgerskab.dk/hoeringssvar/
https://www.berlingske.dk/politik/forening-drop-haandtryk-for-statsborgerskab-under-smittevaekst
https://www.dr.dk/nyheder/detektor/detektor-venstres-morten-dahlin-klokker-i-regler-statsborgerskab-der-laegger-jeg


Den 22. december havde Marcus Knuth fra de Konservative et meget vildledende debatindlæg i Jyllands
Posten. Han langer ud efter Tesfaye for ikke at svare på usædvanlige spørgsmål, samt med påstande om
“kriminelle”, der opnår statsborgerskab. Den 3. januar bragte Jyllandsposten vores modsvar.

Kontakt med Indfødsretskontoret

I starten af året havde vi vores første møde med 4 medarbejdere fra indfødsretskontoret, grundet situationen
med Corona blev det holdt online via Skype. I august måned havde vi for første gang mulighed for at møde
medarbejderne personlige på deres kontor i København. 4 repræsentanter fra bestyrelsen og 4 medarbejdere
fra kontoret deltog.

Der er altid mange punkter på vores dagsorden, både rent lavpraktiske spørgsmål, forslag til forbedringen af
vejledningerne på hjemmesiden og i ansøgningsskemaet, men også spørgsmål om afklaring af deres praksis
ved behandling af ansøgningerne. Vi ville ønske os mange flere konkret svar, for at kunne bruge dem i vores
vejledning, men desværre kniber det lidt på det område.
Vi har modtaget nogle skriftlige svar, som vi gør vores bedste for at anvende i vores rådgivning.
Vi tager det med i vores udvikling af en online tilgængelig Guide(foreløbigt under FAQ på hjemmesiden).
Hertil har vi fået UIM/ IFK til at lave flere ændringer i formuleringen af vejledning på hjemmesiden samt i
ansøgningsskemaet.

Som succes kan nævnes, at kontoret på baggrund af vores ønske har etableret en telefontid om ugen, som
ligger torsdag eftermiddag, i stedet for at der ellers kun var mulighed for at kontakte dem om formiddagen,
hvor mange var nødt til at tage en fridag, for at komme i kontakt med dem.
I vores seneste møde i slutningen af januar lagde kontoret op til at vi skulle ændre form på møderne, hvor vi
fremover måske skulle drøfte et enkelt tema pr møde, og ellers stille vores spørgsmål løbende via mail.
Der er ingen tvivl om, at Indfødsretskontoret er glad for vores input, da vi er i løbende kontakt med deres
“brugere”, men vi kunne godt ønske os endnu flere konkrete svar fra deres side.

Hjemmesiden og sociale medier

Vores hjemmeside er takket være vores bestyrelsesmedlem Drew Fremlev Fisher blevet udvidet og langt
mere opdateret end sidste år. Siden er under konstant udvikling, og vi forbedrer den løbende. I den seneste
tid er der fokus på udvikling af en mere brugervenlig  vejledning/guide under FAQ. Her vil vi gerne uddybe de
enkelte krav og forklare ansøgningsprocessen mere forståeligt.

Udover hjemmesiden driver vi Facebooksiden “Fair Statsborgerskab”, som vi jævnlig opdaterer med aktuelle
artikler på området og nyheder fra ministeriet og indfødsretskontoret.
Gennem forenings Facebookside, modtager vi af og til spørgsmål/ anmodning om vejledning, som vi svarer
efter bedste evne.

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. Gruppen har tre administratorer og flere ordstyrere. Gruppen er i løbet af det sidste år vokset fra ca.
5200 medlemmer til over 7300 medlemmer, hvoraf over 5000 er aktive.

Medlemsadministration

Det stigende antal medlemmer gjorde det nødvendigt at se på vores medlemsadministration, og her var vi så
heldige at kunne supplere bestyrelsen med Paolo, som har udviklet et delvist automatiseret system, som med
enkelte klik kan sende “reminder” til vores medlemmer, når medlemskabet udløber, og som samtidigt letter
bogføringen af kontingenter.
Vi har også drøftet om det ville give mening at lade medlemskabet følge kalenderåret, men holder indtil

https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE13600826/har-marcus-knuth-ikke-tillid-til-embedsvaerket/


videre fast i en “rullende” fornyelse gennem året, hvor man har mulighed for at fornye 12 måneder efter man
er blevet medlem, uafhængig af kalenderåret. Skulle vi vokse yderligere, overvejer vi at anskaffe os noget
software, der letter arbejdet for kasseren.

I marts sidste år var vi 140 medlemmer, status i skrivende stund, februar 2022, er 320 medlemmer.

Udblik

Vi ser foreningen i dag som værende lige så relevant som for to år siden, da den blev stiftet, og vi håber på at
kunne være mere aktivt og synligt udadtil i år, når samfundet nu igen er mere åbent.

Vi vil prøve at prioritere kontakten til og inddragelsen af de unge mennesker, som fortsat er dem, der mest af
alt fortjener mere retfærdige regler. Det vil også indebære et tredje tilløb til den konference på Christiansborg,
som skulle fokusere på og inddrage de unge, og som vi i 2020 har måtte aflyse to gange grundet Corona.
Nu skal det være!

Vi vil gøre alt for at blive ved med at oplyse, rådgive, og kæmpe for rimelige og retfærdige betingelser på
statsborgerskabsområdet!

Og selvfølgelig håber vi på, at kunne blive større end vi er i dag. For jo flere vi er, jo bedre bliver vi hørt.
I må rigtigt gerne udbrede kendskab om vores eksistens, og fortælle jeres familie, kollegaer og bekendte om
vores arbejde.
Alle der har interesse og ressourcer er velkommen til at byde ind og deltage i foreningens arbejde. Kontakt os
hellere end gerne, vi har brug for jer!

Bestyrelsen i foreningen Fair Statsborgerskab!

Kirsten Kock Thomas Borchert Elena Petrova
Miriam Thompson Farid Sahel
Paolo Masulli Drew Fremlev Fisher

Irina Matytsina


