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Medlemmer af gruppen Loyal to Familia 
(LTF) foran Københavns Byret i forbindelse 
med efterårets sag mod deres leder, Shuaib 
Khan. Foto: Ritzau Scanpix

E
n 18-årig mand fanges i tusmørket for 
at køre ulovligt på scooter, og poli-
tiet inder også en pistol med tilknyt-
ning til en verserende bandekonlikt.

Det er første gang, den 18-årige, 
som ikke er dansk statsborger, tages for at be-
gå en forbrydelse. 

Eksemplet er tænkt, men realistisk, og det 
virkeligt nye er strafen. For ud over en dom 
for ulovlig våbenbesiddelse, skal det i fremti-
den for altid blive umuligt for den unge mand 
at opnå dansk statsborgerskab.

Som en del af de forestående forhandlinger 
om en ny indfødsretsaftale vil regeringen som 
en af sine væsentligste prioriteter sikre, at en-
hver banderelateret kriminalitet skal medføre 
permanent udelukkelse fra dansk statsborger-
skab. Det gælder således også, hvis der er tale 
om simpel vold, våbenbesiddelse eller trusler.

»For mig er det fuldstændigt principielt, at 
vi ikke belønner udenlandske bandemedlem-
mer med et dansk statsborgerskab. Vi er nødt 
til at sætte hårdt mod hårdt over for den slags, 
og det betyder, at de i fremtiden ikke vil kun-
ne få dansk statsborgerskab,« siger udlændin-
ge- og integrationsminister Inger Støjberg (V). 

Regeringen er på forhånd sikret politisk ler-
tal via støttepartiet, Dansk Folkeparti.

Dermed sidestilles personer, der har fået en 
dom for bandekriminalitet, i denne sammen-
hæng med terrorister og landsforrædere, der 
ligeledes risikerer at miste muligheden for 
dansk statsborgerskab. 

Allerede i dag mister man også adgangen til 
statsborgerskab, hvis man er blevet idømt ud-
visning for bestandigt eller har modtaget en 
dom på halvandet års ubetinget fængsel eller 
mere. Dermed er det regeringens erklærede 
mål, at selv mindre forbrydelser skal afskære 
den dømte fra nogensinde at kunne blive dansk 
statsborger.

Mener du, at der er proportionalitet mellem 
eksempelvis forbrydelsen begået af den 18-åri-
ge og så strafen?

»Det kan jeg love dig for, der er i min optik. 
Lige præcis tildelingen af dansk statsborger-
skab er et område, hvor vi kan gøre, stort set 
som vi vil. Et statsborgerskab er så specielt, at 
det altså er noget, man skal række ud efter. 
Har man overhovedet været i forbindelse med 
en bandekonlikt, så skal man ikke kunne bli-
ve dansker,« siger Inger Støjberg.

I vil sidestille eksempelvis den 18-årige, der 
bliver taget med en pistol, med landsforrædere 
og terrorister. Hvordan er det rimeligt?

»At blive tildelt et dansk statsborgerskab er 
så stort et privilegium, at jeg bestemt mener, 
at det er helt på sin plads, at vi gør det her. Man 
kan jo bare holde sig ude af bander, og det er 
jo dét, der er meningen.«

Dobbelt op for bandekriminalitet
Helt konkret lægger regeringen op til, at en 
dom efter strafelovens paragraf 81 a per auto-
matik skal føre til udelukkelse fra dansk stats-
borgerskab. Paragrafen tilsiger, at en straf kan 
forhøjes til det dobbelte, hvis »lovovertrædel-
sen har baggrund i eller er egnet til at frem-
kalde en bandekonlikt«.

Det er ikke muligt at inde et præcist tal for, 
hvor mange personer den proklamerede stram-
ning vil ramme. En opgørelse fra Rigspolitiet 
vurderede sidste år, at knap hvert tredje af i 
alt 432 registrerede bandemedlemmer har 
udenlandsk pas. Desuden blev der sidste år 
rejst tiltale mod 39 personer efter strafelovens 
paragraf 81 a, men det er uvist, hvor mange af 
dem der er udlændinge.

Ifølge Inger Støjberg vil et manglende dansk 
statsborgerskab øge risikoen for en kriminel 
udlænding for at blive sendt ud af landet.

Støjberg varsler initiativet, samtidig med at 

Regeringen vil 
udelukke 
bande-
kriminelle fra 
statsborgerskab

Enhver dom for kriminalitet knyttet til 
en bandekonlikt skal fremover føre til 
permanent udelukkelse fra dansk stats-
borgerskab, mener politisk lertal. Der-
med sidestilles bandekriminelle med  
terrorister og landsforrædere. Klart ude 
af proportioner, mener eksperter.

Af Søren Domino  sdo@berlingske.dk

nye tal viser, at kriminaliteten målt på anmel-
delser i perioden 2013-2017 er faldet med 30 
pct. de steder i landet, der af Rigspolitiet be-
tegnes som »socialt udsatte boligområder«. 
Det er hér, regeringen også vil indføre dobbelt 
straf for kriminalitet.

»Ude af proportioner«
For en af landets førende eksperter er regerin-
gen i færd med at tage et voldsomt skridt, der 
bryder med den hidtidige praksis på området.

»På mig virker det klart ude af proportio-
ner,« siger seniorforsker Eva Ersbøll fra Insti-
tut for Menneskerettigheder.
Hun tvivler på, at en 18-årig kan gennemskue, 
at »en ret ubetydelig kriminalitet fører til så 
streng en reaktion med karakter af tillægs-
straf«.

»Man følger normalt et princip om, at der 
skal være et vist forhold mellem strafværdig-
heden af det, man har begået, og så den reak-
tion, der følger. Når man tænker på, hvor me-
gen forskellig kriminalitet der kan være for-
bundet med en bandekonlikt, kan man undre 
sig over, at det nærmest bliver bedømt stram-
mere end terrorvirksomhed,« siger han.

Både Eva Ersbøll og professor i straferet ved 
Københavns Universitet Jørn Vestergaard peger 
på, at der allerede i dag skeles til strafeattesten 
ved tildeling af statsborgerskab, ligesom en dom 
for bandekriminalitet som udgangspunkt med-
fører en karensperiode for ansøgeren.    

»Så en ufravigelig regel om, at alle med en 
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N
år udlændinge- og 
integrationsmini-
ster Inger Støjberg 
(V) lancerer et ini-
tiativ, der skal gø-

re det umuligt for kriminel-
le bandemedlemmer at få 
statsborgerskab, bør man 
lægge mærke til to ting:

� Dels er Støjberg og 
regeringen ikke færdig 
med at stramme i 
udlændingepolitikken. 
Flere andre forslag er på 
vej.

� Dels er initiativet et 
signal om, at udlændinge-
politik kommer til at fylde 
i det folketingsvalg, som 
skal a� oldes senest i 
forsommeren 2019, og 
som alle på Christians-
borg forbereder sig på.

I den sidste tid har 
statsminister Lars Løkke 
Rasmussen og V-toppen 
ganske vist lagt vægt på 
andre områder: Han har 
brugt regeringens miljø- 
og energiudspil til at 
forsøge at fortælle 
vælgerne, at partiet er 
mere grønt, end modstan-
derne ynder at fremstille 
det. I annoncer har han 
således peget på Dan-
marks mange grønne 
førstepladser på globalt 
plan. Han er også begyndt 
at tale det europæiske 
samarbejde op, og han 
betoner i stigende grad, at 
det er vigtigt for danske 
virksomheder at kunne 
tiltrække kvali� ceret 
udenlandsk arbejdskraft.

Venstre har for få dage 
siden fået to kvinder i 
front for folketingsgrup-
pen – Karen Ellemann og 
Britt Bager – og det er 
heller ikke tilfældigt, at 
den nyudnævnte miljø- 
og fødevareminister, 
Jakob Ellemann-Jensen, 
siger, at han vil arbejde 
for miljø og fødevarer. I 
nævnte rækkefølge.

I mandagens udgave af 
Politiken kunne læserne 

desuden se � nansmini-
ster Kristian Jensen 
fremlægge en analyse, 
der viser, at vi aldrig har 
brugt � ere penge på 
velfærd, og at beløbet er 
steget markant i Venstres 
regeringsår. Vælgere med 
god hukommelse vil 
erindre, at Anders Fogh 
Rasmussen i nullerne gik 
ud med samme budskab 
for at fastslå, at Venstre 
investerede i velfærd, og 
for at demontere angreb 
om, at han var i gang med 
»en velfærdsmassakre«.

At udlændingepolitik-
ken ikke står så centralt i 
billedet, og at Kristian 
Jensen efter Søren Pinds 
afgang har fået styrket sin 
position, har ført til 
spekulationer om, at både 
udlændingepolitik og 
Støjberg er blevet lagt på 
hylden.

M
en så simpelt 
er det næppe. 
Støjberg har 
godt nok spil-
let en mindre 

rolle på det sidste. Hun bli-
ver også udfordret i Ven-
stres folketingsgruppe, og 
det er åbenbart, at Løkke 
her og nu ikke ser udlæn-
dingepolitikken som sin 
vigtigste prioritet.

Holder det ved? 
Næppe. Målinger viser, at 
udlændingepolitik 
betyder meget for mange 
vælgere. I takt med, at 
valgkampen rykker 
nærmere, vil udlændin-
gepolitik komme til at 
fylde mere, og der vil 
komme fokus på, hvad de 
enkelte partier har af 
holdninger og politik.

Det ved alle partilede-
re, og de er også klar over, 
at en del vælgere vil lade 
deres kryds a� ænge af, 
hvordan de forskellige 
partier agerer på netop 
denne politiske kam-
plads.

Slaget er så småt i gang. 
Tidligere på året præsen-
terede Socialdemokratiet 
sit udlændingeudspil, og i 
weekenden fulgte et 
radikalt oplæg, der blev 
lagt frem samtidig med 
landsmødet i Alternati-
vet.

I det ugebrev, som 
DF-formand Kristian 
Thulesen Dahl udsendte 
mandag eftermiddag slog 
han direkte ned på de 
Radikale og Alternativet. 
Han takkede – med en vis 
sarkasme, må man forstå 
– de to partier, fordi de så 
»befriende ærligt og åben-
hjertigt gør det klart for 
danskerne, hvad vi kan 
vente os, hvis de får 
ind� ydelse på den 
politiske udvikling igen«.

Ifølge DF-formandens 
udlægning vil de Radikale 
gøre det mere attraktivt at 
være asylansøger, og han 
forudser, at de Radikale 
vil komme til at uddele 
statsborgerskaber med 
rund hånd. Endelig 
minder han sine læsere 
om, at U� e Elbæk fra 
Alternativet har sagt, at 
Danmark skal være en 
»humanitær stormagt«.

I 
dette slag om udlæn-
dingepolitikken kom-
mer Inger Støjberg til 
at spille en central rol-
le.

Dels vil hun kunne 
appellere til store dele af 
Venstres vælgere. Dels vil 
hun kunne vise, at der er 
stor forskel på, hvad V og 
DF står for i sammenlig-
ning med de centrum-
venstre partier, som 
Mette Frederiksen og en 
måske kommende 
S-regering skal støtte sig 
til.

Thomas Larsen er 

Berlingskes politiske 

kommentator

Støjberg bliver vital 
for Venstres valgkamp

THOMAS LARSEN

sådan dom er livsvarigt afskåret fra at søge om 
statsborgerskab, forekommer mig at være ude 
af proportion,« siger Jørn Vestergaard.

»I øvrigt er den slags kriminalitet jo ikke 
nødvendigvis vendt mod samfundet som så-
dan på samme måde som terrorisme og lands-
forræderi.« 

Længe ventet udspil
Dansk Folkeparti er på forhånd klar til at le-
vere stemmer til regeringens tiltag, oplyser 
retsordfører Peter Kofod Poulsen.

»Folk kan bare lade være med at begå kri-
minalitet,« siger han.

Hos Socialdemokratiet afventer indføds-
retsordfører Astrid Krag i første omgang 

at blive præsenteret for det konkrete 
udspil fra regeringen, »som vi har 

ventet meget, meget længe på«. I 
udgangspunktet er hun dog ikke 

afvisende:
»Jeg har ikke meget tilovers 

for dem, der begår bandekri-
minalitet og gør gaderne usik-
re i kvarterer, hvor folk prøver 
at føre et fredeligt familieliv,« 

siger hun. 
 Forhandlingerne om en ny 

aftale om indfødsretsregler ven-
tes at blive indledt i næste uge.

Man kan jo 
bare holde 
sig ude af 
bander.
Inger Støjberg, udlændinge - 
og integrationsminister (V)


