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Mit første folketingsvalg: Med Inger, men 
ikke med Mustafa og Faduma 
Statsborgerskabsreglerne er designet til at formindske antallet af naturalisationer for enhver 
pris.  

Tegning: Rasmus Sand Høyer  

 
Thomas Borchert tysk korrespondent  

Som nybagt dansk statsborger må jeg ved folketingsvalget om fire tirsdage for første gang 
afgive min stemme. Valgretten er den fornemste borgerrettighed og knytter også mig endnu 
tættere til dette mit andet hjemland. Alligevel er glæden behersket, de dystre globale rammer 
taget i betragtning. Mindst lige så kraftigt dæmpes glæden af en helt anden grund: Så mange, 
der har de samme forudsætninger som mig, nægtes meningsløst og uretfærdigt stemmeret. 

Især rammer det unge, der er født og opvokset i Danmark – men som har udenlandske 
forældre. Hvis forældrene ikke i løbet af børnenes barndom har fået tilkendt statsborgerskab, 
venter der de unge næsten uoverstigelige hurdler. De må regne med, at der går 10 år, efter de 
er fyldt 18, før de for første gang kan deltage i et folketingsvalg. 



Denne slags vanvid har gjort mig til medstifter og nu aktivt medlem i foreningen Fair 
Statsborgerskab. Vi hjælper ansøgere og slås for fornuftigere, mere humane regler. 

»Hvilken berigelse for vores land!« tænkte jeg for nylig ved et møde, hvor flere skarpt 
tænkende, velformulerede og livsglade unge kvinder med mørkt hår eller med tørklæde på 
klokkerent københavnsk berettede om kampen med statsborgerskabsreglerne: Hvordan i 
alverden skal man i starten af 20’erne kunne dokumentere tre et halvt års 
fuldtidsbeskæftigelse inden for de seneste fire år? Det er, hvad der forlanges af dem. 

En 18-årig nybagt student fortalte, at hendes mor, som ikke selv havde magtet at få 
statsborgerskab, nu skulle skrabe lidt over 30.000 kr. sammen. Hvilket er den samlede pris for 
diverse gebyrer, hvis hendes tre døtre skulle kunne få først permanent opholdstilladelse, 
dernæst statsborgerskab. Næsten umuligt, sagde den unge kvinde, der nu begynder at læse 
sociologi. Sådan må det simpelthen ikke være: at stemmeretten som for 150 år siden kun er 
opnåelig for dem, der har penge.  

På samme tid kunne man læse om, hvordan LA-formanden Alex Vanopslagh, politisk leder 
for Liberal Alliance, havde fået sig en gratis folketingslejlighed og ovenikøbet havde reddet 
sig et skattefrit tillæg på årligt 30.000 kr. for dobbelt husførelse. At han til formålet mere end 
én gang havde underskrevet et folketingsdokument og givet falske oplysninger om egne 
forhold, forklarede han således: »Jeg har underskrevet en erklæring om at overholde nogle 
regler, men jeg har ikke læst reglerne.« 

Manden skal være glad for, at han ikke har at gøre med Udlændinge- og 
Integrationsministeriets indfødsretskontor. At ikke have læst reglerne som undskyldning? 
Glem det. Statsborgerskabsansøgere er blevet meldt til politiet for svig, fordi der manglede en 
oplysning om en simpel trafikbøde fra en fjern fortid. ”Fortielsen“ kan desuden føre til en 
udelukkelse fra statsborgerskab. 

Denne slags vanvid har gjort mig til medstifter og nu aktivt medlem i foreningen Fair 
Statsborgerskab. Vi hjælper ansøgere og slås for fornuftigere, mere humane regler. Her har 
jeg mødt en hel del lovlydige borgere, som har ét eneste, men til gengæld afgørende handicap. 
En hvilken som helst dom med fængselsstraf, betinget eller ubetinget, hvor eviglangt tilbage i 
tiden den end ligger, og hvor mild den end har været, udelukker dem fra statsborgerskab for 
livstid. 

Det kan handle om et dankorttyveri begået som teenager eller nogle truende sms-beskeder til 
en anden. Det hjælper ikke, at straffen for længst er udstået og slettet af Strafregisteret. Og 
heller ikke, at man både i ord og ved pletfri livsførelse gennem 20, 30, 40 år har angret denne 
ene fejl. 

Gennem Fair Statsborgerskab har jeg fulgt med i, hvordan de allerfleste ansøgninger om 
dispensation er blevet afvist af politikere i Folketingets indfødsretsudvalg. Bag afvisningerne 
står de samme partier, socialdemokraterne inklusive, som ikke har spor imod, at Inger 
Støjberg mindre end et år efter rigsretsdommen på 60 dages ubetinget fængsel kommer 
tilbage til Folketinget. I givet fald naturligvis eventuelt også som minister, selv om hun ikke 
på nogen måde har fortrudt sit bevidste brud på ministeransvarlighedsloven. 
Statsministerkandidat Søren Pape Poulsens begrundelse for blåstemplingen kan de til 
andenrangsborgere på livstid degraderede ansøgere om statsborgerskab kun drømme om: »Vi 
har det sådan i Danmark, at når man har udstået sin straf, så har man betalt sin gæld til 
samfundet.« 



I en retsstat skal det samme gælde for Faduma og Mustafa som for en Inger. Det gør det 
absolut ikke. Statsborgerskabsreglerne er designet til at formindske antallet af naturalisationer 
for enhver pris. At det lykkes, viser den stadig stigende andel af mennesker uden stemmeret i 
Danmark, mere end 10 pct. af den voksne befolkning. En fare for demokratiets forankring, en 
skamplet for retsstaten og en skrigende uretfærdighed.  
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