
Indledning / generelt 

Det er med stor glæde at jeg, som forperson, skriver årsberetningen for 2022.  

I året der er gået, har vor lille forening nået meget og vi ser frem til flere spændende aktiviteter og 

indsatser i det kommende år. 

Ved udgangen af 2022 var vi 225 betalende medlemmer, og nu er vi omkring 235.  

Mange (omkring 280) har dog af forskellige grunde ikke fornyet sit medlemskab siden foreningen 

blev etableret. Bestyrelsen drøfter tiltag, der kan motivere medlemmer til at forny deres medlem-

skab.  

Forslag hertil er velkommen ved at skrive til os på “Kontakt Os” på hjemmesiden. 

Det handler til dels om at holde skruen i vandet, og det kræver opbakning, fællesskab og ikke 

mindst hænder. Vi vil rigtig gerne være bedre til at inddrage vores medlemmer bl.a. ved et mere 

regelmæssigt nyhedsbrev og andre kampagner på sociale medier, men det kræver hænder og 

ressourcer.  

 

Hvis I kender nogen der gerne vil være med i foreningens arbejde, må I meget gerne henvise dem 

til at “Bliv Frivillig” på vores hjemmeside. Hvis de ikke har tid eller interesse i at deltage i arbejdet, 

kan de støtte os gennem et medlemskab ved at “Bliv Medlem”  

 

   

Metro-Schrøder Fonden donation á 25.000 kr. 

Endnu engang har Metro-Schrøder Fonden valgt for andet år i træk at støtte os med en donation 

på 25.000 kr. Fonden kan ikke søges, men støtter almennyttige formål som de synes om. Vi er 

meget taknemmelig for deres støtte.  

Sponsorat til ELSA Day 2022 

Hvert år afholder studenterforeningen European Law Student Association et arrangement ‘ELSA 

Day’. Emnet i 2022 var “Humanitarian Law”, hvor dagen gav indblik i menneskerettigheder i bre-

dest forstand med deltagelse af den anerkendte professor Louise Halleskov og advokat Claus 

Bonnez som oplægsholdere. Da emnet passer godt med foreningens øvrige formål og aktiviteter, 

har Fair Statsborgerskab valgt at sponsorere ELSA Day med 3000 kr.  

Vi håber at kunne støtte lignende arrangementer i fremtiden. 

 

BESTYRELSENS  

BERETNING  

FOR 2022 

 
 

       Marts 2023 

https://fair-statsborgerskab.dk/vaer-med/bliv-frivillig/
https://fair-statsborgerskab.dk/vaer-med/bliv-medlem/


Generalforsamling i digitale rammer   

Med stor succes afholdt vi foreningens første hybride generalforsamling den 7. marts 2022, hvor 

lige mange deltog digitalt over Zoom, som var mødt fysisk op i Salon K i Huset i København. 

Dette blev kun muligt ved en kæmpe indsats fra vores teknik gutter - Drew Fremlev Fisher og 

Paolo Masulli, som tilsammen holdt styr på alt fra video, mikrofonen, indtjekning på Zoom og ikke 

mindst flere runder med digitale afstemning ved hjælp af Mentimeter appen. 

Bestyrelsen for 2022 blev konstitueret efter generalforsamlingen med 7 medlemmer og 2 supple-

anter. 

Ny Bestyrelse  

Ved generalforsamlingen den 7. marts 2022 fik foreningen valgt en ny bestyrelse. 

Efter 2 år i træk som primus motor for foreningens arbejde, trådte Kirsten Koch tilbage som forper-

son, da andre dele af livet krævede hendes energi og kræfter. Heldigvis fik vi lov at beholde hende 

som næstforperson i 2022, og forpersonsstafetten blev rakt videre til undertegnede (Miriam). 

Thomas Borchert, medstifter af foreningen, fratrådte sin bestyrelsespost efter 2 år for i stedet at 

blive suppleant. Bestyrelsesmedlemmet Irena Matytsina og suppleant Elena Petrova stillede ikke 

op til genvalg. Aage Kramp stillede spontant op til valg under generalforsamlingen og blev anden 

suppleant. 

Bestyrelsen blev således konstitueret ved mødet den 28. marts 2022 med Miriam Thompson som 

forperson, Kirsten Kock, næstforperson, Paolo Masulli, kasserer, og almindelige medlemmer af 

bestyrelsen: Farid Sahel, Julian Johannes Umbhau Jensen, Drew Fremlev Fisher, Marianne Ka-

strup. Suppleanter: Thomas Borchert og Aage Kramp. David Breuer og Burkhard Sievers blev valgt 

som Revisorer. 

Holdningspapir 

Bestyrelsens første forslag til foreningens holdningspapir blev trukket tilbage efter feedback fra del-

tagerne til generalforsamlingen, og den feedback blev indarbejdet i en ny udgave, der har udmøn-

tet sig i "Vores Holdninger" som nu findes på foreningens hjemmeside.  

https://fair-statsborgerskab.dk/om-foreningen/vores-holdning/


Bestyrelsens dag   

Hvert år afholder bestyrelsen en særlig dag til fordybelse og strategisk planlægning for det kommende års 

aktiviteter. I 2022 blev B-dagen afholdt den 28. maj i Borgernes Hus i Odense. Udover en hyggelig tid 

sammen med sandwich og lækker kage, fik vi som et af de allerførste punkter på dagsordenen, suppleret 

bestyrelsen med et nyt medlem, Kianoosh (Kian) Khaksar. I løbet af foråret måtte Marianne Kastrup, af 

personlige årsager, trække sig fra bestyrelsen og da hverken af de to suppleanter ønskede eller havde 

muligheden for at træde ind som aktiv medlem af bestyrelsen, benyttede vi os af den mulighed at supplere 

os fra de øvrige medlemmer jf. vedtægternes § 5 stk. 7. 

Det var med stor glad at vi hilste Kian velkommen i bestyrelsen, hvor hans erfaringer som formand for for-

eningen SWID: Skilled Workers Immigrants In Denmark, viste sig straks at være relevante i forhold til et af 

dagens hovedpunkter, nemlig organisering af foreningens arbejde og ansvarsfordeling. 

Hertil lagt vi planer for foreningens videre udvikling og aktiviteter for resten af året. 

          Ny organisering med Udvalg og Arbejdsgrupper  Hvor arbejdet hidtil har ligget 

samlet i bestyrelsen, blev der op-

rettet 6 udvalg med flere underlig-

gende arbejds-grupper. Hvert 

medlem af bestyrelsen       forplig-

tede sig desuden til at være     

tovholder for mindst et udvalgs-

område.  

På den måde bliver det nemmere 

at  organisere foreningens daglige 

arbejde og indsatsområder, samt 

gøre mere  tydeligt hvem der har 

ansvar for hvad.  

Det skulle også gerne gøre             

foreningen som organisation mere 

skalerbar eksempelvis når der 

åbnes op for flere aktive frivillige. 

https://fair-statsborgerskab.dk/om-foreningen/vedtaegter/


Nye måder at arbejde og kommunikere på  

Takket være indsatsen primært fra bestyrelsesmedlem og kasserer Paolo Masulli, er vi kommet i gang 

med programmet SLACK som foreningens digitale arbejdsplads. Udover vores dokumenter i Google 

Workspace, har SLACK erstattet usammenhængende mails, utallige beskeder i Messenger og SMS'er. 

Det har dog også givet nogle udfordringer, som har givet anledning til udviklingen af en intern kommunika-

tionspolitik. Det er nu på plads og næste skridt er udviklingen af en kommunikationspolitik for eksterne 

kontakter og samarbejdspartnere.  

Sidst på året 2022 fik bestyrelsesmedlemmerne 

hver sin foreningsmail, som supplement til     

foreningens fælles konto:     

info@fair-statsborgerskab.dk  

 

 

 

Statsborgerskabsdagen på Christiansborg   

Endelig! Efter flere års pause, blev der afholdt Statsborgerskabsdagen på Christiansborg!      

Fejring blev delt op over flere dage samt tidsrum, for at give plads til alle der havde opnået statsborger-

skab i årene 2020 og 2021 og ønskede at besøge Christiansborg.  

Flere af foreningens aktive medlemmer samt et par medlemmer af bestyrelsen var iblandt de godt 4.400 

inviterede nydanskere, og dermed fik muligheden for at snakke med flere politikere omkring statsborger-

skabsområdet.  

Udover at have æren at sidde i næstforreste række bag 

Henrik Dam Kristensen og Karen Ellemann, fik Miriam 

hilst på Pernille Skipper, der lige havde overtaget ordfø-

rerskabet for indfødsret efter Peder Hvelplund. Pernille 

fortalte om sin begejstring for at samarbejde med for-

eningen omkring statsborgerskabsområdet. Farid fik hil-

ste på flere minister og medlemmer af Folketinget, bl.a. 

Lars Løkke Rasmussen, Rosa Lund og Pernille Skipper. 

 

(Se billedeserie på næste side)  

mailto:info@fair-statsborgerskab.dk




Billy O’Shea, der har været med i Fair Stats-

borgerskab siden foreningens stiftelse, var 

også med til Statsborgerskabsdagen, men ik-

ke som ny dansk statsborger, men som med-

følgende gæst. Tidligere på året i protestaktion 

mod den tvungede håndtryk, havde Billy nem-

lig nægtet at veksle sådan et håndtryk med 

den daværende beskæftigelses- og integrati-

onsborgmester Cecilia Lonning Skovgaard 

under grundlovsceremonien i Københavns 

kommune. 

 

Til statsborgerskabsdagen fik Billy lejlighed til 

at veksle håndtryk med minister Kaare Dybvad 

Bek. Det gav ham muligheden for at påpege, 

at den slags skal foregå med gensidig respekt 

i stedet for under tvang.  

 

Som Billy sagde dengang til Cecilia - 

“Tvangs-hilsen er efter min mening udansk, 

udemokratisk og på kant med grundloven.” 

 

Fair Statsborgerskab er enig med Billy og stolt 

over hans beslutning til at tilsidesætte sin 

egen mulighed for at blive dansk statsborger i 

en vigtig sags tjeneste.  

Godt Gået Billy!  

Vi håber det var med til at få ministeren og måske nogle andre til at genoverveje det påtvunget håndtryk. 

 

Dispensationsansøgninger for Kriminelle Sager 

Foreningens medstifter, Thomas Borchert har haft et tæt 

samarbejde med et par medlemmer af Indfødsretsudvalget 

med henblik på dispensationssager for ansøgere, der har 

haft tidligere betinget eller ubetinget frihedsstraf.  

For at søge dispensation kræver det en del forarbejde, ind-

samling af dokumenter samt en skriftlig henvisning til Ind-

fødsretsudvalget. Hertil kræver det at mindst et medlem af 

udvalget er villig til at anmode om at sagen bliver taget op 

til drøftelse i udvalget, før udvalget vil tage stilling til om 

vedkommende kan få dispensation med henblik på at opnå 

dispensation. Trods ihærdigt forarbejde og detaljeret vej-

ledning samt samarbejde med et par udvalgsmedlemmer, 

har det vist sig at have begrænset succes. Det er dog svært at sige præcist hvor mange af de 15-20 sager 

Thomas har haft berøring med har endt med at få dispensation, fordi alle afgørelser fra udvalget er fortroli-

ge, og selv de politikere der kæmper for disse sager, må ikke fortælle om udfaldet.  

Selvom det måske blev til færre end 10 af de mange sager, der endte med at få dispensation, er Thomas 

klar til at kæmpe videre. Med den nye konstellation af politikere i udvalget efter Folketingsvalget, er der 

tegn på mulige forbedringer. Vi må se tiden an.  

Et stort TAK går ud til Thomas for hans ihærdige indsats for at hjælpe disse stakkels mennesker, der    

bliver straffet dobbelt af disse regler.  



Nye Frivillige - Flere Ressourcer 

Selvom vi fik afslag på Navigator Program, opgav vi ikke håbet om at tilføre flere frivillige kræfter til at løfte 

de mange opgaver bestyrelsen ellers sidder med.  

Vores ambitioner har ikke været dalende, tværtimod, men det har ikke altid været muligt at dække de 

mange opgaver vi har opstillet for os selv. Derfor blev bestyrelsen enig om, trods afslaget fra CFSA, at slå 

stillinger op på Frivilligjob.dk med henblik på at tiltrække flere ressourcer. 

Det blev til 2 jobopslag - én til “SoMe Frivillig” (Social Medier ansvarligt) og en anden for “Frivillige Rådgiv-

ning” og vi fik flere relevante henvendelser som har resulteret i at vi nu har 4 aktive frivillige der hjælper i 

større eller mindre grad med foreningsarbejdet.  

Da vi åbnede op for flere frivillige, var det med en forhåbning om, at vi samtidigt ville få bevilget Navigator 

Programmet hos CFSA. Det blev desværre ikke tilfældet. Det har vist sig at være nogle opstartsudfordrin-

ger og vi må i tænkeboksen igen om hvordan vi bedst håndterer flere frivillige. En mulighed kunne være at 

have en deltidsansat frivillig koordinator, som mange organisationer har. Men finansiering skal lige være 

på plads først, før vi springer ud i det. Her og nu, kan vi dog tilbyde de frivillige gode muligheder for at del-

tage aktivt i foreningens arbejde, så vidt de selv er initiativrige og kan tage fat i opgaverne, uden tæt su-

pervision.  

 

Opdatering af hjemmesiden  

Efter en kæmpe indsats af hjemmesidens ansvarlig, Drew Fremlev Fisher, og lidt støtte af et par andre 

bestyrelsesmedlemmer, er hjemmesiden blevet opdateret både i forhold til indhold, opbygning og udseen-

de. Blandt andet gælder det “Statsborgerskab - FAQ”, hvor man kan få svar på mange af de oftest stillede 

spørgsmål omkring ansøgningsproces. Under “Seneste Nyt” kan man finde korte beskrivelser af forenin-

gens aktiviteter og indsatser siden den blev stiftet i januar 2020. Der er nu også en søgefunktion til den 

del, så man kan vælge lige den måned man er interesseret at læse om.  

 

“Støtte Os” er blevet til “Være Med” hvor kan man deltage ved at Bliv Medlem og/eller Bliv Frivillig, og un-

der Om Os er der nu tilføjet lidt om vores mange rådgivnings aktiviteter, inklusive rådgivning med fysisk 

fremmøde i Odense.  

Drew har lagt et kæmpe arbejde i forbedringer af hjemmesiden gennem hele 2022 og det er hele forenin-

gens bestyrelse mega glad for og stolt af.   

TAK Drew !  

Fysisk Rådgivning i Odense 

Indtil for nylig, tilbudt foreningen rådgivning hovedsageligt over elektronisk medier som mails, Facebook 

og til dels Messenger og Zoom. For at prøve noget nyt, åbnede nuværende forperson, Miriam Thompson, 

for rådgivning med personlig fremmøde to dage om ugen i Odense.  

Miriam træffes tirsdag om eftermiddagen i Borgernes Hus ved Odense Banegård,  

og torsdag om formiddagen på Vollsmose Biblioteket.  

Man kan booke en tid via linket under “Om Os” - Rådgivning Til Ansøgning Af Statsborgerskab) men 

”drop-in” besøg er også muligt, så vidt tiden ikke er booket i forvejen. Lokalet i Borgernes Hus er efter af-

tale med Frivilligcenter Odense, da Fair Statsborgerskab er blevet medlem af paraplyorganisationen for 

frivillige foreninger i Odense.  

Drømmen er, at dette tilbud er bare det første af flere rådgivnings tilbud på landsplan.  

https://fair-statsborgerskab.dk/statsborgerskab-faq/
https://fair-statsborgerskab.dk/seneste-nyt/
https://fair-statsborgerskab.dk/om-foreningen/raadgivning-til-ansoegning-af-statsborgerskab/


 

 

 

Folkemødet 2022 - Wildcard  

2022 blev foreningens første år på Folkemødet. Med en lidt sent ansøgningen om Wildcard i slutningen af 

januar, lykkedes det os at få  plads i  

Ydermolens Debattelt  

lørdag d. 18. juni, til eventet:  

“Unge danskere uden fulde demokratiske ret-

tigheder”  

I alt var vi 3 fra bestyrelsen af sted:  

Farid Sahel og Miriam Thompson, der stod på 

scenen, og Julian J U Jensen der klarede teknik-

ken og var vores generelt guide på øen. 

 

Hertil var to unge kvinder, Amenah Jaffar, og Amal Amiin Elme,  

vores gæster til eventet. 

Amal var med på video, selvom hun også rigtig gerne ville havde været med på øen. Men da hendes 

fremmedpas udløb om kort tid, måtte hun ikke rejse gennem Sverige, og arbejdsforpligtelser udelukkede 

muligheden for at tage 7-timers færgen over. Det var også iblandt nogle af de problematikker de to fortalte 

om da de delte hver deres historie i forhold til manglende permanent opholdstilladelse og dermed store 

udfordringer med at kunne opnå dansk statsborgerskab.  

 

Deres historier er bare nogle af de mange der belyser, hvordan reglerne for permanent ophold er en klods 

om benene for mange unge der er ellers født og/eller opvokset i Danmark, og dermed blokerer for at de 

unge kan søge dansk statsborgerskab før det fyldte 30.+ år. 

Det var meget lærerig at være med til Folkemødet og vi fik en masse gode oplevelser med. Vi fik hver 

især snakket med adskillige aktører, mulige samarbejdspartnere, og sågar nogle få politikere, der ellers 

havde travlt i forsøget på at overholde tilsyneladende stramme programmer.  

Det har i hvert fald givet os blod på tanden til at være med igen i fremtiden. Det har også givet os en for-

ståelsen for hvilke forberedelser og ressourcer det kræver for at få mest muligt ud af deltagelsen i    

Danmarks Fest for Demokrati. 

 

 

(Flyers til eventet ligner et rigtig dansk pas, 

når de er foldet sammen og har været me-

get populær.  

Tak Julian og Paolo for disse!) 



Folketingsvalg 2022  

Da Folketingsvalget blev udskrevet i begyndelsen 

af oktober, kom det frem i medierne, at knap 10% 

af den voksne befolkning står uden stemmeret til 

folketingsvalget i 2022. 

For at sætte fokus på emnet, holdt Enhedslisten 

fem arrangementer fra slut september til lige før 

valget i november, under banneret: “Stem for 

Dem, der ikke selv kan.” Fokus for disse arrange-

menter har været den bekymrende udvikling, hvor 

knap 10% af den voksne befolkning ikke har 

stemmeret. Det er et direkte resultat af stramnin-

ger på statsborgerskabsområdet og ender med at 

samfundet bliver splittet op med et demokratisk A- 

og B-hold i forhold til demokratiske rettigheder 

blandt indvandrere og efterkommere i Danmark. 

Foreningen blev inviteret med og stillede med et 

medlem af bestyrelsen som foredragsholder til 

samtlige fem arrangementer.  

TAK!  til Paolo, Farid og Miriam for indsatsen.  

Netværk for Rådgivning om Statsborgerskab og Permanent Ophold  

I samarbejde med Foreningen Fisken er de første spadestik taget til udviklingen af et netværk af organisa-

tioner, der tilbyder gratis rådgivning om ansøgning om statsborgerskab samt permanent ophold.  

Azra Basic fra Foreningen Fisken sammen med Miriam Thompson fra Fair Statsborgerskab har udarbej-

det et kommissorium der afdækker formål, indhold samt omgangsformer for møder, der som udgangs-

punkt afholdes kvartalsvis, digitalt over Zoom. 

 

Deltagende organisationer inkluderer Dansk Flygtningehjælps Integrationsrådgivning, Refugees Welco-

me, Caritas Juridisk Rådgivning, Diversity Works, Retshjælp i Vesterbro, med flere. Planlægningen af de 

første møder er dog blevet forsinket grundet sygdom henover vinteren.  



Samarbejdet med Indfødsretkontoret (IFK) under forandring 

Den 20. Januar 2022 afholdt vi vores 5. møde med IFK. Over Zoom deltog 4 repræsentanter fra Fair 

Statsborgerskab samt 4 repræsentanter fra Indfødsretskontoret, inkl. to fra ledelsen.  

 

Kontoret havde på forhånd modtaget vores spørgsmål og kritikpunkter, og til mødet fik vi respons på nogle 

af dem samt muligheden for at dele vores erfaringer fra rådgivningen. Flere svar kom senere pr. mail, som 

blev fulgt op af en videokonsultation med én af kontorets jurister til afklaring af nogle punkter. 

 

Det viste sig svært at lande på en dato for det andet halvårlige møde, som endte med at blive udsat et par 

gange. Der var dog enighed om at mødet skulle fokusere på beskæftigelseskravet. Derfor gav det mest 

mening at afholde mødet efter sommeren, hvor der var større chancer for, at kontoret, til den tid ville have 

behandlet nogle sager, hvor kravet har gjort sig gældende.  

 

Til årets første møde, blev det aftalte at fremtidige møder vil være af anden karakter end hidtil, idet der vil 

være fokus på enkelte emner ad gangen. I stedet for at drøfte de spørgsmål som vi havde samlet og ind-

sendt på forhånd, blev vi bedt om at sende dem løbende og afvente svar. Emnet for årets andet møde 

aftalte vi skulle være beskæftigelse, med en tentativ dato efter sommerferien med en forventning om at 

kontoret der ville have behandlet flere af disse sager. Men det viste sig at være svært at lande på en dato 

for det andet møde, og det blev udsat et par gang, til dels grundet travlhed efter udlån af medarbejderne 

på kontoret for at hjælp med opholdstilladelser for de ukrainske fordrevne. 

Det har også været en udfordring at omlægge vores arbejde på den efterspurgte måde, og gennem 2022 

har vi oplevet, at der er gået længere og længere tid imellem besvarelser af de skriftlige henvendelser vi 

har nået at sende til kontoret.  

Da vi endelig afholdt det andet møde den 4. november 2022, var det kun to fra ledelsen, der deltog. Vi fik 

at vide at de andre der normalt ellers vil være med ikke længere var på kontoret. Dertil fik vi at vide (til vo-

res store skuffelse, og til trods for udsættelserne) at de to der var mødt op, på ingen måde kunne svare på 

vores mange spørgsmål omkring beskæftigelseskravet. Begrundelsen var, at den endelige praksis om-

kring vurdering af beskæftigelseskravet endnu ikke på dette tidspunkt lo fast. Her er der tale om begyndel-

sen af november 2022.  

Vores spørgsmål til dette møde var i det mindste blevet ”noteret” og vi fik lovning om et skriftligt svar på et 

senere tidspunkt. Vi har efterfølgende sendt et notat om, hvad vi havde fået ud af mødet, som IFK kunne 

be-/afkræfte, om vores forståelse var korrekt. Samtidigt har vi fremsendt et par spørgsmål vi ikke havde 

nået til mødet. Efter to rykkere venter vi stadig svaret på den henvendelse. 

 

Vi kan kun sige at vores forhold til og samarbejde med Indfødsretskontoret er … udfordret, for at sige det 

mildt. Vi har dog fået nogle få lavpraktiske ændringer af ansøgningsskemaet igennem, og vi vil blive ved 

med at prøve at påvirke dialogen med kontoret i en positiv retning. 

Afslutningsvis 

Over de sidste 3 år har Foreningen Fair Statsborgerskab opbygget et solidt fundament og er blevet kendt 

af flere og flere politikere, NGO’er og andre aktører på området. Flere ansøgere kender til os som vidende 

på området og søger vor hjælp. Det er lykkedes os at komme i dagspressen såvel som at blive nævnt i 

spørgsmål til Ministeren. Men der er stadig meget at gøre, og vi er altid på udkig efter ildsjæle, der har lyst 

og energi til at blive frivillige og gøre en forskel.  

Fortæl jeres familie, kollegaer og bekendte om vores arbejde, udbredt kendskab til foreningens eksistens 

og vores forskellige tilbud.  

https://fair-statsborgerskab.dk/vaer-med/bliv-frivillig/


 


