Kommentar om de nye krav for at få statsborgerskab
For en uge siden vedtog den blå blok sammen med Socialdemokraterne en ny lov om
statsborgerskab, der skal virke med tilbagevirkende kraft. Udover de andre utroligt skrappe
krav, der indebærer at man skal været uafbrudt fast beskæftiget i et vist antal år, være
ustraffet , ikke have gæld osv. er det nu vedtaget, at man ikke kan nøjes med at tage
eksamen i Prøve i Dansk 2 som hidtil , men skal have en Prøve i Dansk 3 for at blive
statsborger. Politiken har i dag , lørdag den 10. oktober, et eksempel på en ansøger , der
opfyldte alle formelle krav og bl.a. bestod den daværende statsborgerskabsprøve i juni
2014- og som først næsten et år efter i august 2014 fik en bekræftelse fra Justitsministeriet
på, at hun opfyldte alle krav og at hun derfor kunne regne med at blive optaget på
Folketingets lovforslag om ,hvilke personer der skal tildeles dansk indfødsret : “Lovforslag
om indfødsrets meddelelse”. Trediebehandlingen af loven lige før sommerferien blev
udskudt på grund af valget og den nye regerings tiltrædelse. Ansøgningen kom således
desværre lige præcis for sent til at komme ind under de- nu ikke længere gældende- regler.
Som der står i ovennævnte kommentar , der er skrevet af ansøgerens pårørende, vides det
ikke , om ansøgeren nu skal starte helt forfra, eller om hendes ansøgning bliver
genbehandlet.
Udover det retskrænkende i, at man vedtager en lov og lader den gælde med
tilbagevirkende kraft - over et helt år tilbage i tiden. Ansøgninger, der er modtaget i
Justitsministeriet efter 15. august 2014- får nemlig alligevel ikke tildelt dansk
statsborgerskab ( som man i øvrigt har betalt en masse penge for at aflægge). Udover det er
der det helt åbenlyst urimelige i, at man ødelægger retssikkerheden for flere hundrede
mennesker.
Men det har også andre konsekvenser at stramme regler, der i forvejen er stramme til
bristepunktet. Når man ikke har et dansk pas, er det utroligt vanskeligt at rejse udenlands i
en lang række tilfælde, hvor man så først skal søge visum. Desuden viser adskillige
undersøgelser, at når man ikke har opnået statsborgerskab, forøger det følelsen af ikke at
høre til, at være udenfor, og at det derfor er gift for den integration og sammenhængskraft,
som der tales så meget om.

Hvad indeholder Prøve i Dansk 3, som nu kræves for at få dansk statsborgerskab , ud over
lang række andre krav, herunder en ny statsborgerskabsprøve, hvor man skal bestå 32 ud
af 40 spørgsmål og krav om selvforsørgelse i 4,5 ud af de seneste 5 år, hvor det før kun var
2 år.
Denne prøve er , som det udtrykkeligt står nævnt i : “Vejledning om Prøve i Dansk 3” fra
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 2014, beregnet for (...) “udlændinge med en mellemlang eller
lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet.” (side 11).
Hvilken provokation mod kortere uddannede eller ufaglærte, som på denne måde med et
pennestrøg afholdes fra nogensinde at blive danske statsborgere.
Både de skriftlige og de mundtlige prøver er præget af et akademisk sprog, hvor man skal
kunne argumentere for og imod forskellige synspunkter, kunne beskrive statistikker og
kunne scanne store faktamængder i fx en uddannelsesbrochure og besvare spørgsmål om
indholdet i denne på under en halv time . Man skal kunne læse tekster med et ganske højt

lixtal og kunne udfylde to forskellige typer multiple-choice besvarelser til den skriftlige del af
prøven. Jeg lod for sjovs skyld min mand prøve at løse en af læseforståelsesopgaverne for
nogle år siden, og så vidt jeg husker, havde han 3 forkerte svar ud af 12 mulige, og så er der
jo ikke noget at sige til, at udlændinge har vanskeligt ved at bestå prøven. På trods af disse
(pseudo)akademiske opgaver, svarer prøven kun til en 9. klasses eksamen og der er derfor
lang vej igen, før man kan begynde på en videregående uddannelse under alle
omstændigheder.

Da det desværre næppe er realistisk, at loven om statsborgerskab der netop er trådt i kraft,
bliver ændret lige foreløbig, bør politikerne derfor i det mindste se på, hvordan Prøve i
Dansk 3 kan gøres mere pragmatisk og tilgængelig for udlændinge, der ikke har en
længerevarende universitetsuddannelse og som ikke skal bruge prøven som basis for en
yderligere prøve, der kvalificerer til at blive optaget på et videregående studium i Danmark.
Og denne prøve skal i langt langt højere grad kvalificere til at deltage i den pragmatiske
kommunikation, mundtligt og skriftligt, som både kommende studerende og andre vil stå i
udenfor klasse lokalet. Evne til at formulere at man ønsker hjælp, at udtrykke at man ikke
forstår noget, at kunne interagere- og ikke kun præsentere- i forhold til redegørelser,
instruktioner og informationer, så man ikke primært ,som nu bliver trænet i en slags
konversationsdiskurs.
Men, som Inger Støjberg siger, “Vi vil gerne belønne udlændinge ,der gerne vil lære dansk
og som holder sig væk fra kriminalitet…” I en og samme sætning, som om de to faktorer
nærmest naturgivent følges ad.

