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Hvem er vi?
ORGANISATIONEN

DANSKUNDERVISNING

•

Mærkesager

•

Sommerskolen

•

Rådgivning

•

Online undervisning

•

Netværk

•

Førskolepakker

•

Kommunikation

•

Dansk for begyndere
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Mærkesager
•

Dobbelt statsborgerskab

•

Konvertering af IB, SUproblemer

•

Familiesammenføring/
integrationsydelse

•

Regler for stemmeret
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Db. Statsborgerskab
•

Praktisk:
 1. september 2015
 Generhvervelse
 Erhvervelse for udlændinge

•

Unge født i udlandet:
 Bevarelse: søges stadig
inden det fyldte 22.år

•

Børn og adoptivbørn:
 Ved generhvervelse, vil
børn og adoptivbørn u. 18
(som udgangspunkt) også
få dansk indfødsret
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EU-lovgivning,
begrænininger og
historie
•

Europarådets konvention af 6.
maj 1963 ”Princippet om at
begrænse db. Statsborgerskab”

•

Undtagelser til db.
statsborgerskab før 1.
september 2015

•

Ny EU-konvention 6. maj 1997 –
gør det op til det enkelte land at
bestemme, om de ønsker db.
Statsborgerskab.

•

Fælles nordisk aftale af 14.
januar 2002
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Betydningen af dobbelt
statsborgerskab

•
•
•
•
•
•
•

Identitetsmæssigt
Værnepligt
Valgrettigheder
Offentlig ansættelse
Diplomatisk beskyttelse
Den internationale privatret
Tilfælde af krig mellem de to
lande
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Erhvervelse af dansk statsborgerskab
•

Accept af dobbelt statsborgerskab er ikke kun gældende for
danskere

•

Udlændinge kan nu søge om dansk statsborgerskab, uden
at miste deres eget statsborgerskab

•

NB. Hvis landet de kommer fra accepterer dobbelt

statsborgerskab – Italien accepterer dobbelt
statsborgerskab
•

Der stilles en række krav før man kan søge om dansk
statsborgerskab
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Hvordan søger man
om dansk
statsborgerskab?

•

Som udlænding kan man
kun erhverve dansk
statsborgerskab ved lov

•

Opfylder man de fastsatte

krav, optages man på et
lovforslag om indfødsrets
meddelelse
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Krav til ansøgere

•
•

•
•
•
•
•
•

Afgivelse af erklæring om
troskab og loyalitet
Tidsubegrænset
opholdstilladelse og bopæl i
Danmark
Ophold
Kriminalitet
Gæld til det offentlige
Selvforsørgelse
Danskkundskaber
Indfødsretsprøven
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Nye stramninger i
loven
•

Dansk 3 i stedet for Dansk 2

•

32 ud af 40 korrekte svar i
indfødsretsprøven

•

Selvforsørgende i 4,5 år ud
af de seneste 5 år

•

Har man begået kriminalitet,
bliver karensperioden
yderligere længere

•

Tilbagevirkende kraft
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Afgivelse af erklæring om troskab og
loyalitet
 Det er en betingelse for optagelse på et lovforslag om
indfødsrets meddelelse, at ansøgeren lover troskab og
loyalitet over for Danmark og det danske samfund.
 Det er yderligere en betingelse, at ansøgeren erklærer at
ville overholde dansk lovgivning og respektere

grundlæggende danske retsprincipper.
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Luxembourg – 18. september 2014

Tidsubegrænset
opholdstilladelse
•

Krav om tidsubegrænset opholdstilladelse


Skal være over 18 år



Have boet lovligt i Danmark i 5 år



Ikke have begået kriminalitet



Oftest ikke have gæld til det offentlige



Normalt have underskrevet en erklæring
om integration og aktivt medborgerskab
i det danske samfund



Have bestået Dansk 1 eller andre højere
prøver



Man

skal

have

fuldtidsbeskæftigelse

været

i

og/eller

ordinær
under

uddannelse i Danmark i mindst tre år
inden for de seneste 5 år forud for det
tidspunkt

man

kan

gives

permanent

opholdstilladelse.


Man skal fortsat være i beskæftigelse
eller under uddannelse på det tidspunkt,
hvor

Udlændingestyrelsen

træffer

afgørelse i sagen
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Bopæl i Danmark
•

Krav om bopæl i Danmark
 Skal have bopæl i Danmark

 Betingelsen gælder ikke for:
 Ansøgere, hvis ægtefælle
arbejder i udlandet for danske
interesser
 Ansøgere, der er født i
perioden fra den 1. januar
1961 til den 31. december
1978 af en dansk mor.
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Ophold
•

Ni års uafbrudt ophold i Danmark

•

Reglen kan være anderledes for visse persongrupper
bl.a.:



Personer, der lever i ægteskab med en dansk statsborger,
kan optages på et lovforslag om indfødsrets meddelelse
efter 6-8 års uafbrudt ophold afhængig af ægteskabets
varighed.



Ansøgere, der er indrejst i Danmark inden det fyldte 15.
år,

kan

optages

på

et

lovforslag

om

indfødsrets

meddelelse, når de pågældende er fyldt 18 år, såfremt en
eventuel uddannelse, som ansøgeren har fået under
opholdet i Danmark, er af dansk karakter.


Ansøgere, der har fået

en

væsentlig del

af deres

almindelige eller faglige uddannelse i Danmark, kan
optages på et lovforslag om indfødsrets meddelelse efter
fem års uafbrudt ophold i riget, såfremt uddannelsen er af
dansk karakter og har varet i min. tre år, medmindre den
forinden er afsluttet med eksamen eller lignende prøve.
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Kriminalitet
•

Ansøgere kan ikke optages på et lovforslag
om indfødsrets meddelelse, hvis de
pågældende er:



Idømt en ubetinget frihedsstraf på 1,5 år eller
mere,



Idømt en ubetinget frihedsstraf på 60 dage
eller mere for overtrædelse af straffelovens
kapitel 12 og 13 (bl.a. terror) eller,



Udvist for bestandig



Ansøgere, der i øvrigt er straffet, kan ikke
optages på et lovforslag om indfødsrets
meddelelse, før udløbet af en karenstid, som

nu er blevet 50 % længere
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Gæld til det offentlige
•

Krav at man ikke har gæld til
det offentlige på følgende

måder:
 Tilbagebetalingspligtige
ydelser af social bistand,
social service mm.
 Tilbagebetaling af for meget
udbetalt boligstøtte
 Se flere på Justitsministeriets
hjemmeside
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Selvforsørgende
•

Ansøgeren skal være selvforsørgende



Ansøgeren må ikke have modtaget hjælp efter
integrationsloven eller lov om aktiv social politik

inden for det seneste år forud for ansøgningen


Ansøgeren skal de seneste 4,5 år ud af 5 år været
selvforsørgende



Ansøgeren har ret til at have modtaget hjælp i form
af enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssig
karakter, hvis det ikke er relateret direkte til
forsørgelse eller ydelser der kan sidestilles med
eller træder i stedet for løn eller pension.



Ansøger er ikke afskåret muligheden for at søge om
dansk statsborgerskab, hvis personen har modtaget
SU, folkepension, førtidspension eller forsørges af
ægtefællen.
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Danskkundskaber og indfødsretsprøven
•

•

Ansøgeren skal bestå Dansk 3, for at

•

Ansøgeren skal bestå en indfødsretsprøve

kunne blive dansk statsborger

•

Prøven skal dokumentere kendskab til

Sprogprøven foregår to gange om året



Det danske samfundsforhold



Dansk historie



Dansk kultur

•

For at bestå prøven, skal ansøgeren nu

maj/juni og november/december
•

Husk tilmelding ca. 10 uger før prøven

•

Prøven koster i 2015 1.265 kr.

•

Prøven har en mundtlig og en skriftlig del
og omfatter følgende områder:

svare korrekt på 32 ud af 40 spørgsmål
•

Forberedelsesmaterialet til den nye prøve,



Læseforståelse

vil være tilgængelig ca. tre måneder før



Skriftlig fremstilling

den første prøve i juni 2016



Lytte forståelse



Mundtlig kommunikation

•

Ansøgere, der har været selvforsørgende i
8,5 år inden for de sidste 9 år skal dog
stadig blot bestå Dansk 2
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Hvordan søger jeg?
– de formelle
omstændigheder
Ansøgningsskemaet kan hentes ned
fra Justitsministeriets hjemmeside –
NB ikke opdateret
• Hvor skal ansøgningen indgives?
 Hos politiet i ens politikreds
• Hvad koster det?
 1.200 kr. for at ansøge – husk dog de
andre gebyrer for sprogprøve mv.
 Børn der er omfattet af deres
forældres ansøgning, skal ikke betale
gebyr
•

Dokumenter til
ansøgningen
•
•
•

•
•
•

Kopi af dit pas
Kopi af din tidsbegrænsede
opholdstilladelse
Original eller bekræftet kopi af
prøve- eller eksamensbevis som
dokumentation for
danskkundskaber
Original eller bekræftet kopi af
bestået indfødsretsprøve
Udfyldt blanket om
selvforsørgelse
Evt. dokumentation for
forældremyndighed, såfremt ens
barn skal med på ansøgningen
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Indgivelse af
ansøgningen
•

Ved indgivelsen skal alle de
førnævnte dokumenter
medbringes i original eller
bekræftet kopi

•

Ansøgningen kan indgives til en
hver tid – husk dog, at alle
kravene og betingelserne skal
være opfyldt på
indgivelsestidspunktet

Spørgsmål
•

Find ansøgningsskemaet på
Justitsministeriets hjemmeside:
http://www.justitsministeriet.dk

/arbejdsomr%C3%A5der/statsb
orgerskab/udenlandskestatsborgere/ans%C3%B8gning
sskema

•

Kontakt Udlændinge-,
Integrations- og Boligministeriet
på tlf.:
+45 6198 4000
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Vi står klar til at hjælpe dig
Vil du være med?
Bliv Medlem

• Privat medlemskab
• Corporate medlemskab
• Friends of Danes Worldwide
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www.danes.dk
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