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Refugees Welcome takker for invitationen til at afgive høringssvar. 

 
Hastebehandling og høringsfrister 
Disse to lovforslag berører grundlæggende og ekstremt vigtige områder, hvor der kan være tale om 
overtrædelse af Grundloven og de mest basale menneskerettigheder. Det er derfor helt uansvarligt at 
hastebehandle dem og give så korte høringsfrister – uanset, hvordan den aktuelle situation i Syrien ser ud. 
 
Retsløs proces, tvivlsomme definitioner 
Lovforslaget beskriver en proces, som er helt i strid med retsstaten. Ministeren vil dømme en person for at 
være "fremmedkriger" in absentia uden at vedkommende nogensinde bliver stillet for en dommer og aldrig 
får mulighed for at forsvare sig. Vurderingen bliver sågar foretaget på baggrund af oplysninger, som i vidt 
omfang vil være hemmeligtstemplede.  
 
Ministeriets nyheds e-mail afsendt 14/10 har en direkte ubehagelig ordlyd: "Regeringen nærer absolut 
ingen sympati for dem, og de er uønskede i Danmark. Regeringen vil derfor gøre alt, hvad der er muligt, for 
at forhindre dem i at komme ind i landet igen." En formulering baseret på mavefornemmelser og personlige 
holdninger, som burde være utænkelig i en officiel udmelding fra en regering og en minister. Det handler 
om menneskers statsborgerskab, retssikkerhed, fremtid. 
 
Indledningsvis skriver regeringen: "… som er til skade for landets vitale interesser." En meget bred og 
upræcis formulering, som leder tanken hen på diktatoriske regimer, og som vil kunne anvendes i mange 
andre tilfælde end de såkaldte "fremmedkrigere". Man må formode, at regeringen ønsker at ramme 
personer, som er taget af sted med et bevidst ønske om at kæmpe for Islamisk Stat, og disse personer må 
ganske rigtigt siges at kæmpe imod demokrati og menneskerettigheder, med brug af ulovlige og grusomme 
metoder. Men har de virkelig skadet Danmarks vitale interesser? Det er da en løs påstand. 
 
Mange af de unge kvinder tog til Syrien med et naivt, romantisk, religiøst ønske om at leve i et lykkeligt 
kalifat – de har ikke haft planer om at slå nogen ihjel, og har heller ikke gjort det, og har ikke vidst noget 
om, hvad de gik ind til. Flere har levet i fangenskab, også mens IS havde magten, og har længe ønsket at 
vende hjem til Danmark.  
 
Endelig er der alle dem, der ikke er taget afsted for at støtte Islamisk Stat, men de kurdiske styrker. Mindst 
én kvinde har fået inddraget sit danske pas for at kæmpe mod IS i Irak med Peshmerga. På mange måder 
må YPG betragtes som fredsbevarende og demokratiske bevægelser, som netop har kæmpet imod 
Islamisk Stat og går ind for et ikke-religiøst Kurdistan med ligeret mellem mænd og kvinder, respekt for 
minoriteter og forskelligheder, uddannelse og udvikling. De har absolut ikke "skadet Danmarks vitale 
interesser", vel nærmest tværtimod. Her har vi samme problematik, som med frihedskæmperne under den 
danske besættelse: ulovlige terrorister og sabotører, som pludselig blev hyldet som frihedskæmpere i april 
1945. Der var også de mange danskere, som kæmpede forgæves mod Francos fascisme i Spanien. Skulle 
de have mistet deres danske statsborgerskab og være overladt til Francos fængsler? 
 
Børn rammes dobbelt og efterlades i limbo 
Det er rent ud sagt en skandale og udtryk for en usmagelig kynisme, at Danmark som et af de eneste 
europæiske lande intet har gjort for at hente de børn med dansk statsborgerskab hjem i sikkerhed, som 



befinder sig i livsfare i de horrible lejre som Al-Hol i Syrien. Lovforslaget er tydeligt affødt af, at man vil 
undgå at tage ansvar for disse børn, også i fremtidige, lignende scenarier.  
 
Princippet om at indfødsret erhverves automatisk gennem en dansk forælder er fornuftigt, og bør ikke være 
afhængigt af, hvor en forælder opholder sig fysisk i en periode – herunder den periode, hvor barnet bliver 
født. 
 
Børn har desuden et særligt krav på beskyttelse, og det bør Danmark respektere og forsøge at sikre på alle 
tænkelige måder, fremfor at lade disse stakkels børn undgælde yderligere for deres forældres dumheder. 
Kunne man forstille sig, at man fratager et almindeligt dansk barn basale rettigheder fordi dets forældre har 
begået noget kriminelt? 
 
I forvejen alt for mange begrænsninger for statsborgerskab 
Danmark har muligvis verdens skrappeste krav til statsborgerskab, og en stigende andel af befolkningen 
lever hele deres liv her i landet uden at have dansk pas og stemmeret. Det er et demokratisk problem, og 
fremfor at fratage det fra dem, der trods de høje barrierer har erhvervet det, bør man gå den modsatte vej 
og lette adgangen.  
 
Danmark frakender sig sit ansvar 
Hvis en person med dansk statsborgerskab begår noget kriminelt, bør vedkommende dømmes og straffes 
for det – på lige vilkår, uanset om man er 25. generationsdansker eller 1. generations. Man bør ikke kunne 
udvises for kriminalitet, og man bør ikke kunne miste sit danske pas (undtagen hvis det viser sig at være 
opnået under falske præmisser). Selvom udgangspunktet i lovforslagene er, at man kun mister sit danske 
pas, hvis man har et andet, så åbnes der også op for situationer, hvor personer i praksis kan blive 
statsløse. 
 
Eftersom det er så vanskeligt at opnå, er det danske statsborgerskab i sig selv et bevis for, at man har en 
meget stærk tilknytning til Danmark. Og denne persons opførsel er derfor – på godt og ondt – Danmarks 
ansvar. Ligesom at vi alle sammen er stolte, når Nadia Nadim og Caroline Wozniacki vinder medaljer for 
Danmark, må vi påtage os ansvaret, når det går galt.  
 
Hvis Aisha, som er født i Danmark af pakistanske forældre, tog til Syrien og kæmpede for IS, så er hun ikke 
Pakistans eller Syriens problem. Det er i Danmark, hun er vokset op – og det er her, hun skal retsforfølges 
og straffes og ikke mindst resocialiseres og af-radikaliseres, så hun ikke bare fortsætter sine ekstremistiske 
aktiviteter. Danmark kan ikke tørre sine uønskede personer af på andre lande – vi har hovedansvaret for at 
rette op på dem og gøre dem til bedre mennesker. Og selvom man har begået ulovlige og forkerte 
handlinger, bør man ikke afskæres fra ens nærmeste familie, venner og det sted, man hører til. For de 
personer, der rammes, vil det ofte samtidig betyde at man taber sit unionsborgerskab og de rettigheder, der 
følger med det. 
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