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Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om dansk indføds-
ret og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Henlæggelse til 
kommunalbestyrelserne af ceremoniel underskrivning af grundloven mv., 
forhøjelse af gebyr for ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation 
samt fastsættelse af nærmere regler om udlændinges fravær i undervisning i 
dansk m.v.) 
 
Indre Missions bemærkninger bygger på vores erfaringer gennem 30 år med tværkulturelt 
arbejde, hvor frivillige såvel som ansatte i Indre Mission er i dialog om religiøse, kulturelle 
og juridiske spørgsmål med tusinder nydanskere med kristen tro, anden tro og ingen tro. 
 
I bemærkningerne til lovforslaget omtales den nye indfødsretsaftale (den, som regeringen, 
Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indgik den 29. juni 2018), herunder ”at aftaleparter-
ne ønsker at styrke de lægefaglige diagnoser i forbindelse med behandlingen af en indføds-
retssag, hvorfor der oprettes en enhed i Styrelsen for Patientsikkerhed, som kan anmodes 
om en vurdering af de lægelige oplysninger, hvis der måtte være behov herfor” (s. 4). 
 Vi finder, at det er gavnligt for samfundet i almindelighed og for ansøgerskaren i 
særdeleshed med en transparent og uniform behandling af dispensationsansøgninger. Det 
synes fuldt ud berettiget og burde være en selvfølge, at dispensationsansøgere, der 
meddeles afslag på dispensation, gives en begrundelse herfor. Vi ser positivt på 
forbedringer på dette punkt. 
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Lovforslagets gebyrforhøjelse begrundes i den øgede administration. Det forekommer 
fornuftigt i en situation med øget administration at hæve brugerbetalingen, men er dog 
alligevel et valg. 
 Vi anbefaler i stedet at reducere administrationen og beholde brugerbetalingen på det 
nuværende leje, jf. ”Regeringen sætter som mål at fjerne bureaukrati og unødige regler for 4  
mia. kr. Det kræver en stor og vedholdende indsats at indfri” – citeret fra 
https://www.fm.dk/publikationer/2018/faerre-regler-og-mindre-bureaukrati. 
 
En væsentlig del af administrationsforøgelsen ligger ifølge s. 9 i den ceremonielle under-
skrivning af grundloven mv. 
 Vi foreslår at ændre dette til en festlig markering uden krav om håndtryk og dokumenta-
tion herfor. Vi finder, at det er meningsfuldt og samfundsgavnligt at betinge erhvervelsen 
af dansk indfødsret med en underskrivning af grundloven. Men at betinge erhvervelsen af 
dansk indfødsret med en ”besegling” af denne underskrift med et håndtryk til borgmeste-
ren savner legitim begrundelse. Reelt er det eneste formål hermed, at nogle muslimer pga. 
deres vægring ved at give hånd til en af det modsatte køn vil være afskåret fra at erhverve 
dansk indfødsret. 
 Vi forstår ikke helt, hvorfor man vil fastlåse kommunalbestyrelserne i bestemte rammer 
og ”ritualer” for underskriftsceremonien, frem for at lade den enkelte kommunalbestyrelse 
selv udvikle underskriftsceremonien, gerne med lokalt særpræg. Det kunne desuden tæn-
kes, at der nu eller i fremtiden ville være en kommune med en muslimsk borgmester, som 
selv ville vægre sig ved at give hånd til en af det modsatte køn. – Med mindre der indføres 
love, som umuliggør, at en sådan kan varetage borgmesterembedet (sådanne love ville 
ligeledes savne legitim begrundelse, for en muslim kan da sagtens være den bedste til 
jobbet, hvilket afgøres ved valgurnerne). 
 Formodentligt ville slutresultatet være, at gensidig respekt kunne udvises med et let nik 
eller buk i situationer, hvor den ene eller begge vægrer sig ved at give hånd. Og det er vel 
lige så godt! Hvis ikke, er det vanskeligt ikke at forstå det sådan, at lovforslaget sigter mod 
at assimilere snarere end at integrere ansøgere om dansk indfødsret eller – som allerede 
anført – mod at udelukke nogle muslimer fra at erhverve dansk indfødsret. 
 
Som kristne hilser Indre Mission enhver konvertering til kristendommen velkommen. 
Samtidig ønsker vi at værne om vore muslimske medborgeres ret til som muslimer at nyde 
det privilegium, som en dansk indfødsret er. 
 Vi henstiller derfor til, at der ikke lægges kunstige hindringer i vejen. Vi kan ikke se 
håndtrykskravet som andet end en kunstig hindring for nogle muslimer i at opnå dansk 
indfødsret, da det forekommer helt og aldeles snæversynet at anse håndtrykket for at være 
 
 
 
den eneste måde, en ansøger kan udvise respekt for danske værdier og optræde 
respektfuldt over for repræsentanter fra myndighederne. 
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