Bevar dansk statsborgerskab
Især for unge, som bor i Sverige og har danske forældre, og som gerne vil bevare deres danske
statsborgerskab, gælder der særlige regler. Generalsekretær for Danes Worldwide, Anne Marie Dalgaard,
fortæller bl.a. om reglerne her.

Dobbelt statsborgerskab
Den 1. september 2015 var en mærkedag i Danmark. For netop den dag trådte den danske lov, der tillader
dobbelt statsborgerskab, i kraft. Hos Danes Worldwide var vi særligt glade, fordi vi havde lagt rigtig mange
kræfter og meget arbejde i at deltage i arbejdet omkring lovens vedtagelse. Men mest fordi loven har stor
betydning for rigtig mange af vores medlemmer.
Der er nu gået over et år, og mange danskere har ud over deres danske statsborgerskab enten søgt om
statsborgerskab i deres opholdsland eller søgt om generhvervelse af deres danske statsborgerskab. De
detaljerede regler om, hvordan man søger om at få sit danske statsborgerskab tilbage, findes på
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside via linket her:
http://uibm.dk/arbejdsomrader/statsborgerskab/tidligere-danske-statsborgere-og-nordiske-statsborgere-1

Dansk indfødsret
Mange danskere er i tidens løb flyttet til Sverige, har stiftet familie og fået børn. Disse børn får automatisk
dansk statsborgerskab – eller indfødsret, som det også hedder – ved fødslen. Men for at bevare deres
danske indfødsret skal de, når de er fyldt 21 år (men inden de fylder 22) ansøge om bevare
statsborgerskabet. Ellers er det betydeligt mere omstændeligt at opnå bevarelse af det danske
statsborgerskab.
Da sagsbehandlingstiden kan være endog meget lang, har ministeriet nu ændret reglerne, så det er muligt
at søge allerede efter sin 20-års fødselsdag.
Når ministeriet behandler ansøgningen, vurderer man, om ansøgerens tilknytning til Danmark er
tilstrækkelig. Derfor er et af kravene, at ansøgeren skal have haft bopæl i Danmark i som minimum tre
måneder i træk eller har haft ophold i riget i sammenlagt et år. Og at det kan dokumenteres.
Men for danskere, der bor i et andet nordisk land, gælder der særlige regler, som gør det væsentligt lettere
at dokumentere sin tilknytning til Danmark. For har man boet i sammenlagt mindst syv år i fx Sverige,
sidestilles det med bopæl i Danmark, og man har dermed opfyldt kravet.
Jeg vil i øvrigt anbefale interesserede i at læse mere om de detaljerede regler via linket her:
http://uibm.dk/arbejdsomrader/statsborgerskab/danske-statsborgere-1/bevarelse-af-danskstatsborgerskab
Ansøgningsskemaet ligger her:
http://uibm.dk/filer/Statsborgerskab/ansoegning-om-statsborgerskab-voksne.pdf
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