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statsrådet MessingUlricaTill

16 januari tillkallaRegeringen beslutade den 1997 parlamen-att en
tarisk kommitté med uppgift lagen 1950:382 svensktöveratt se om

vissa speciella frågeställningarmedborgarskap utreda rörsamt att som
ingåttmedborgarskapslagstiftningen. uppdraget harI även övervägaatt

åtgärder medborgarskapetskan stärka Genom tilläggs-status.som
kommittén vidaredirektiv den juni 1998 har i uppdrag17 getts att

fråganförutsättningslöst utreda dubbelt medborgarskap.om
ordförande kommittén förordnades den februariTill i 14 1997

oppositionsrådet Britt Olauson s. Som övriga ledamöter förordnades
den 20 1997 jur.lic. Stig Alexandersson riksdagsledamöternam,mars
Axel Andersson s, Nalin Pekgul s och Agneta Brendt s, numera

Håkanriksdagsledamoten Gylling kd, riksdagsledamotenJohnny
Holmberg fp, riksdagsledamoten Kenneth Johansson c,numera
riksdagsledamöterna Anita Jönsson s, Sonia Karlsson s och
Kenneth Kvist socionomen Lena Olsson mp riksdags-v, samt
ledamoten Ingibjörg Sigurdsdöttir s.

Håkan och Olsson entledigades denHolmberg Lena 1 december
då statsrådet1997 f.d. Karin Ahrland fp junkand.och ochersattes av

Bodil Ceballos mp.
kommitténs förordnadessakkunniga delta i arbete den 20Att som

departementsråden1997 Ursula Grundell och Gunnar Herman-mars
förordnades samtidigt utlänningsnämndsrådetSom Kurtexperterson.

kanslirådetBjörk, Henrik avdelningsdirektörenJ Bo Lundbergerrnsten,
och avdelningschefen Birgitta Ombrant. Därutöver har hovrätts-

Anders Norin varit den l oktober 1997-16 novemberexpertassessom
1998.

Som kommitténsekreterare har hovrättsassessom Lennart Strinäs
tjänstgjort fr.o.m. den 10 1997. Under tiden den 20 april-26 junimars
och den 23 november-31 december 1998 har hovrättsassessomäven
Katarina Persson varit sekreterare.

årsKommittén, antagit 1997 medborgarskapskommitté,namnetsom
har i november delbetänkandet1997 överlämnat Medborgarskap och
identitet SOU 162.1997:

Kommittén sittöverlämnar härmed slutbetänkande Svenskt med-
borgarskap SOU 1999:34.
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Sammanfattning

Uppdraget
lagenhaft i uppdraghar övermedborgarskapskommittéårs1997 att se

utreda vissaMedbLmedborgarskapsvenskt1950:382 attsamtom
medborgarskapslagstiftningen. Ifrågeställningarspeciella rörsom

stärkaåtgärder kaningått övervägauppdraget har även att som
tilläggs-har kommitténSlutligenmedborgarskapets status. genom

dubbeltfråganförutsättningslöst utredauppdragdirektiv i attgetts om
medborgarskap.

Bakgrund
undertillkom såledeskraft den januari 1951. DenMedbL trädde i 1 en

förhållanden.markant från dagensflera avseenden skiljer sigtid isom
det sedan dess skettförsta utvecklingFör det kan konstateras att somen

utsträckningmed hemvist i Sverige iinnebär utlänningar storatt
svenska medborgare. utveckling harjämställas med Dennakommit att

s.k.förklaring i den domicilprincipen kommitsin viktigaste attatt
vilket fått ökadalltfler områden, innebär besättningentillämpas på att

rättigheter och skyldigheter i samhället. Med-betydelse för personsen
motsvarande mån ha minskat i betydelse.borgarskapet kan i sägas

MedbL:sså samhället sedan tidpunkten förvidareDet är att
möjligtintemationaliserats på knappasttillkomst har sättett attsom var

samhället internationella kontakter iförutse moderna inrymmerdå. Det
medfört det allt vanligarehög vilket bl.a. blivitväldigt utsträckning att

bor utomlands. Likaså förekommersvenska medborgare arbetar ochatt
Familje-tidigare.internationellt studieutbyte på helt sätt änannatett

och utländska medborgarebildningar mellan svenska medborgare är en
naturlig följd intemationaliseringen.annan av

Även förändringargenomgåttinvandringen till Sverige har stora
medborgare bodde iAntalet utländskasedan MedbL:s tillkomst. som

siffra för årMotsvarandeår uppgick till drygt 123 500.Sverige 1950
ytterligare jämförelse kanomkring1997 522 000. Som nämnas attvar

föddai Sverigedet år 1950 farms cirka 200 000 personer som var
År vilket andra ordantalet omkring 954 000 medutomlands. 1997 var

födddag bor i Sverigeinnebär tionde i äränatt sompersonmer var
utomlands.
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medförthar naturligtvis ocksåinvandringenomfattande attDen
medborgarskap ökat kraftigt. Numerasvensktansökningarantalet om

medborgarskapsärendencirka 35 000handlägger Invandrarverket per
ar.

detökat i omfattning hartill SverigeinvandringenSamtidigt som
År utvandradefrån Sverige. 1997utflyttningskett betydande t.ex.en

cirka återinvandrademedan 11 400svenska medborgaredrygt 23 200
såledesdet året uppgicksvenska medborgarehit. Nettoutflyttningen av

längre tidsperiod, åren 1960-till ungefär Settll 800 över enpersoner.
omkringsvenska medborgare tillnettoutflyttningen1997, uppgick av

600135 personer.
tillsättandet års medborgarskaps-1997MedbL har fram till av

genomgripandeföremål för någonkommitté översyn.inte varit mer
till demodernisering och anpassningdärför behovLagen iär nyaav en

förhållanden råder.i dagsom
sammanfattning kommitténs förslag.det följ andeI avges en

Dubbelt medborgarskap

medborgarskapslagstiñningen bygger sedan gammalt påDen svenska
dubbelt bör undvikas.medborgarskap i princip Den beskrivnaatt ovan

samhällsutvecklingen emellertid medförthar människor i allt högreatt
utsträckning känner verklig och djup anknytning till land. Iän ettmer
takt därmed har önskemålen medborgare i änatt ettom vara mer
land blivit allt fler.

Bland de praktiska fördelar följer dubbelt medborgarskapsom av
märks möjlighet särskilt tillstånd kunna bosätta ochsigatt utanen
arbeta i och medborgarskapsländema. Ytterligare fördelvart ett av en

det enkelt, behöva bryär sig eventuella visum-att t.ex. utan att om
regler, går besöka ursprungslandet.att

förDe allra viktigaste fördelarna den enskilde ligger kanske dock på
det känslomässiga gäller förplanet, något såväl utlandssvenskarsom

för invandrare upplever deti Sverige. Många svårtett steg attsom som
medborgarskap med allt vad det innefattar formsig sitt tidigare iavsäga

identitet, dem kan förlusttraditioner, kulturarv Förav m.m. en av
medborgarskapet medföra känsla de sitt ochatt tapparaven ursprung
förlorar något identitet. kan också uppfattas skiljandesin Det ettav som
från de anhöriga hemlandet. innehavet dubblai Att medborgarskapav
för dessa människor upplevs angeläget lätt förstå, synnerhetiär attsom

det finns planer på skede eventuellt återvända tilliatt ettom senare
ursprungslandet. förlängningen kan den trygghet detI även som
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ökadbidra tillkvar,medborgarskapetgamlaha detinnebär enatt
samhället.detiintegreringsnabbaretrivsel och nya

motivdekonstaterakunnatarbete attsitthar iKommittén som
medborgar-dubbeltinnehaönskemålenskildasförgrund atttillligger

emellertid sådetSamtidigt ettär attbeaktansvärda.ochskap mångaär
flerinnebärocksåmedborgarskap attdubblatillåtandeutökat av

grundenproblematik utgördenberörasmänniskor kommer att somav
medborgarskap.dubbeltfrågaihuvudprincipennuvarandeför den om

respektiveför-samlad bedömningdärför gjortharKommittén aven
medborgarskap.dubbeltmednackdelar

ihållningensvenskanuvarandedengrund förtillliggerskälDe som
till ihänförligatradition varitmedborgarskap hardubbeltfråga avom

möjligheternaländer,fleravalbarheten i attochhuvudsak rösträtten ge
säkerhets-värnpliktfullgöraskyldigheten samtbistånd,konsulärt att

frågor.
principentillhänvisningmedmånga,dubbla rösträttenDen avanses

dubbelttillåtandehindretdetröst, störstaindivid, moten avvaraen
biståndkonsulärtlämnamöjligheternagällerVadmedborgarskap. att

intervenerarättinte ägergrund iproblematiken sin atthar statatt en
medborgaremedborgare ärsinanågonförhos stat somaven annan

hängervärnpliktenFrågeställningarna rörockså i den staten. som
principland ivärnplikt förfullgöraskyldighetenmed ettattattsamman

finnsDärmedmedborgarskap.landetsinnehavgrundar påalltid sig av
medborgarskapdubbeltmedförrisklatentdet också att en personen

medborgarskaps-bådavärnplikt i sinafullgörainför kravetställs att
säkerhetsaspekterhänförligt tillslutligen ärDet argumentstater. som

dubblaleda tillmedborgarskap kaninnehav ängår på ettut att av mer
medföraskulle kunnanågotlojalitetskonflikter,ochlojaliteter som

säkerhetsrisker.
områdenade fyragenomgånggjortharKommittén avnoggrannen

dessaiproblematikdenkonstaterautifrån detoch kan att som
medborgarskap ärdubbeltföljdtilluppkommaavseenden kan av

begränsad.förhållandevis
framkommitvärnplikt harfullgöra attskyldighetenfrågaI attom

ibeträffande medborgareuppkommatänkaskanvisserligenproblem
före-särskilt vanligtintepraktiken ärdet ivissa attstater, men

Även skydddiplomatisktmöjligheternabeträffandekommande. att ge
denkommerTill detomfattning.begränsad attproblematikenär av

problematikenundvikakan attområdendessaenskilde inom genom
detsigeller avsägafrågalandet itilllåta bli att enaatt genomresa

medborgarskapet.
devisatgenomgångkommitténshar attsäkerhetsaspektergällerVad

dubbelt medborgar-framförtssammanhangolikafarhågor, i attomsom
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överdrivna. ärvarit Detsäkerhetsrisker, harmedföraskulleskap
vissalojalitetskontlikter underochdubbla lojalitetersåvisserligen att

uppfatt-Enligt kommitténssäkerhetsrisker.medförakanförhållanden
medborgar-det dubblaklarlagtemellertidfår detning attvaraanses

betydelse.underordnadsynnerligenavseendeskapet i detta är av
för bör betraktasoch sigidubbla rösträttendenKommittén attanser

Samtidigtmedborgarskap.dubbeltkonsekvensoönskad avsom en
verkligenfå människordet äremellertid erfarenhetenvisar att som
betydelseomständighet saknar intedubbla Dennautnyttjar sin rösträtt.

skall hadubbeltmöjlighetenverkan röstavilkenbedömer attnär man
medborgarskap.dubbeltfråganpå hela om

det ytterligarevaldeltagande finnsmänniskorsfrågaI enom
Ökadsammanhang.i dettamåste beaktasdimension acceptans avsom

antalmedförasäkerhetskulle med störremedborgarskapdubbla att ett
eftersom de då slippermedborgarskapsvensktansökermänniskor om

skulle på grundmedborgarskap. Dettaursprungligaavstå från sittatt av
ocksåtill medborgarskapetknutenval till riksdagenvid ärrösträttenatt

delta imöjlighetbefolkningenandelinnebära större attatt gesaven
på riksnivå, någotbeslutsprocessendemokratiskaden svenska som

förför såväl enskildedenuppfattning positivtenligt kommitténs är som
delaktighetenskildes del kan sådandet samhället. densvenska För en

svenskasamhörighet med detökadbefrämja integrationen genom
politiskamöjligheter aktivt delta i detsamhället och större attgenom

för desjälvfallet ocksåmotsvarande slag uppkommerFördelarlivet. av
det land de bormedborgarskap iutlandssvenskar har även somsom

finns viddubbel detgrundområdenade fyra rösträttUtöver etc. --
dubbelt medborgarskapeventuellt tillåtakringöverväganden att

redanbeaktas. dessa detaspekter bör Enytterligare några är attavsom
har dubbelti Sverigedag finns omkring 300 000i sompersoner

gällandebli högt beror påantalet kunnat såmedborgarskap. Att attpass
förhållandevis många situationerdag ilagstiftning och praxis redan i

bördubbelt medborgarskapfrån huvudregelnmedger undantag attom
med dubbelt medborgarskapundvikas. antaletDet stora personer

får betrakta principeni dagslägetrimligen redaninnebär att omman
betydande grad modi-medborgarskap iundvikande dubbelt somav

fierad.
detbosatta dubbelmedborgare harSverigeomkring 300 000 iTrots

dubblaeller dessatecken påinte framkommit några rapporter attom
problem.till några påtagligaha upphovmedborgarskap skulle gett mer
med vaddetta avseende ligger väl i linjesvenska erfarenheterna iDe

internationella undersökning. Gemen-framkommit i kommitténssom
de sinadubbla medborgarskap iför de länder tillåter är attsamt som
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hållning skulle hauttryck för dennatill kommittén inte attgettsvar
betydelse.skapat några problem av

medborgarskapdubbeltför övrigtinternationella trenden ärDen att
länder ingår inågot deutsträckning. Intetillåts i allt större av som

planer på minska möjligheternaredovisarkommitténs undersökning att
förekommande strömningar sig itill dubbelt medborgarskap rörutan

dubbeltoch Italienandra hållet. Schweizstället accepterar t.ex.
internationellauttryck för denmedborgarskap sedan år 1992. Ett annat

medborgarskap,europeiska konventionårsutvecklingen 1997är om
ratificerat. års konven-undertecknat inte 1997Sverige ännumensom

medborgarskap till skillnad från 1963fråga dubbelttion neutral iär om
flerfaldigt med-begränsning falleuropeiska konventionårs avom av

borgarskap m.m.
kommittén framstår detden genomgång gjortbakgrundMot somav

medborgarskapföljer dubbeltklart de nackdelar äratt avsom som
bedömning finner kommitténrelativt begränsade. Vid sammantagenen

fåde enskildas inneha dubbelt medborgarskapintresse vägeratt attav
förknippadede nackdelar med sådant innehav.än ärtyngre som

därförKommittén föreslår Sverige den rådande principenövergeratt
dubbelt medborgarskap fullt fr.o.m. denoch i stället accepterar ut att

kraft,medborgarskapslagen träder i något beräknas kunna skenya som
den juli 2001.1

förslag fråga dubbelt medborgarskap förutsätterKommitténs i om
års europeiskaSverige 1963 konvention begränsningsägeratt upp om

fall flerfaldigt medborgarskap konsekvensEnav av m.m. annan av
förslaget i den gällande medborgarskapslagen bl.a.7 §är att nu som-

förlorasinnebär svenskt medborgarskap den förvärvaratt av som
utländskt medborgarskap efter ansökan eller uttryckligt samtycke- inte
får någon motsvarighet i förslaget till medborgarskapslag.ny

Vidare föreslår kommittén övergångsbestämmelsema till deni nya
lagen förlorat svenska medborgarskap följdsitt tillatt en person som av
bestämmelserna skullei års lag, haft det kvar den1950 men som om

tidpunkten för förlusten, skall kunnalagen varit gällande vid fånya
tillbaka medborgarskap. föreslås ske han ellersvenskt Detta attgenom
hon skriftligen före den julihos Invandrarverket l 2003 anmäler
önskemål det.om
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ogift farsvensk,Medborgarskap efter

födelsenvidmedborgarskapsvensktalltidförvärvarEtt barn om
Är svenskfadernemellertid endastsvensk medborgare.modern är

få fadernsskallvid födelsenbarnetförkrävsmedborgare, att
avlidenfadernOmgift med barnets ärdennemedborgarskap äratt mor.

skall varitdöd havid sinfaderni ställetfödelse gällervid barnets att
konsekvensernaBlandmed barnetsoch giftmedborgaresvensk avmor.

det föds ibarn,regleringen märks ävennuvarandeden ettatt om
fadernskekan ärbli statslöst. Detfar, kansvenskoch harSverige om

Barnetutländskagift med barnetsintemedborgaresvensk mor.men
ilagstiftningenellerstatslösmodernfall statslösti dessa ärblir omom

modem.eftermedborgarskaptillbarnhemland inte rätthennes ger
års1997undertecknatSverigeföregående avsnitt hariSom angetts

6 punkt 1 aartikelmedborgarskap. Enligtkonventioneuropeiska om
lagstiftning skallsin nationellaikonventionsstatvarjegäller bl.a. att

imedborgareförälderåtminstone ärbarnföreskriva att enavars-
medborgarskap.skall förvärvaautomatisktvid födelsen statensstaten -

föreskrivamöjlighetartikelnfödda bamfråga utomlandsI attgerom
undantag.

ibestämmelsernadet angelägetuppfattningkommitténsEnligt är att
efter fadernfå medborgarskapsvensktförunderlättar barnMedbL att

det önskvärtVidaregift med barnetsinte ärdenne äräven mor.om
frågaikvinnorochjämställdhet mellanmöjliga mänmed största om

påmedborgarskap bam.överföramöjligheten att
skall förvärvaalltidsvensk farföreslår medbarnKommittén att ett

Sverige. Dettaföds ibarnetvid födelsenmedborgarskapsvenskt om
svenskvid sin dödavlidenfaderngällabör äräven varmenom

medborgare.
ogift farsvensk,harutomlands ochfödsfråga barnI somsomom --

svenskttill förvärvmöjlighetinförsföreslår kommittén detatt aven
dessaföds underanmälan. Ett barnmedborgarskap somgenom
med-svenskfödelsealltsedan barnetsfar äromständigheter, och vars

medborgarskapförvärva svensktenligt förslagetkan attborgare, genom
år.fylltönskemål det innan barnetanmälerskriftligenfadern artonom

samtycker.barnetår enligt huvudregelnfyllt tolv krävsHar barnet att
medborgarskapfadernspå förvärvardettabarnAtt sättett genom

medborgar-till förlust detledai vissa fall kommaanmälan kan att av
så modernsfallet krävsefter modem. Omförvärvatbarnet ärskap som

vårdnadshavare eller harförutsättning honundersamtycke äratt ensam
vårdnaden barnet.del i om
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adoptionmedborgarskapSvenskt genom
svenskaadopterasårtolvunder avbarnutländska somflestaDe

medmedborgarskap automa-svenskti dagförvärvaradoptivföräldrar
dåfalli dedock inte ettgällerDettaMedbL.§med 1enlighettik i a

följdtillSverigeigiltighetautomatisk avharadoptionsbeslututländskt
rättsförhållan-internationella1971:796i lagenbestämmelserna om

tillhänvisatstället attibarnetfalletså äradoption. När ärrörandeden
naturalisation."ansöka om

långtsåmedborgarskapfrågaiadoptivbarnKommittén omattanser
därförföreslårKommitténbarn.andramedlikställdaskallmöjligt vara
grundSverigeigälleradoptionsbeslututorrmordiskt somäven ettatt

förmedborgarskapsvensktförvärvautomatisktmedföraskalllag avav
med-svenskadopterar ärnågonadoptivbamet sompersonernaavom

år.tolvfylltharintebarnetochborgare

barnStatslösa

vidmedborgarskapalltidinteförvärvar ettSverigeifödsbarnEtt som
bådastatslöstSverigeföds ibarnblir omSåledes ettfödelsen. t.ex. som

föräldrartvågäller somDetsammastatslösa.föräldrarna omär -
ordningtillämparländermedborgarskap enharvisserligen varsmen

föravgörandeterritorium ärlandets manomfödelseinnebär attsom
iSverige. Somfår i angettsbarnmedborgarskaplandetsfå detskall -

vissaunderSverigeföds ibarnvidarekanavsnitt ettföregående som
far.svenskharbarnetstatslöstbli ävenförutsättningar enom

intedvs.Sverige,ibamStatslösa somantalet personertotalaDet
barndessa243. Avtill 41997december31uppgick denår,fyllt arton

Sverige.iockså födda3 883var
svenskförutgångspunktviktigstatslöshet ärUndvikande enav

tillkommermedborgarskapsområdet. Dettapåpraxisochlagstiftning
naturaliserasregel kanstatslösuttryck bl.a. somatt personengenom

normala.detår,fem ärefterförställetihemvistårsfyra somefter
dei flerainskrivenvidarestatslöshetundvika är avPrincipen attom

artikel 7följa. Iåtagit sigSverige attkonventionerinternationella som
skall habarnvarjeföreskrivsbarnkonvention attt.ex.i FN:spunkt 1

konventioneuropeiskaårs1997medborgarskap. omförvärva etträtt att
barnföreskriveroch ettkonkret att sommedborgarskap omär än mer

såfödelsen,vidmedborgarskapförvärvarintekonventionsstatiföds en
då barnettidpunktvid denförvärvasmedborgarskap kunna senastskall

ihemvistår harfem staten.sedan
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Sverige saknar i dag bestämmelser direktär inriktade på attsom
underlätta förvärv svenskt medborgarskap för barn föds härav som
såsom statslösa. Detta innebär i sin det förekommer i Sverigetur att att
födda statslösa barn måste tillsvänta de fyllt år för kunna bliarton att
svenska medborgare de kanske bott här under helatrots att sin uppväxt.
Enligt kommitténs uppfattning den rådandeär ordningen inte förenlig
med Barnkonventionens artikel och de7 motiv ligger till grund förom
denna. hellerInte kommer den nuvarande ordningen förenligatt vara
med 1997 års europeiska konvention den trädernär i kraft i förhållande
till Sverige.

Redan Sveriges nuvarande och kommande internationella åtaganden
motiverar alltså ändring i aktuellt avseende. Dessa åtagandenen nu
betingas i sin vilket därmed ocksåtur huvudskäletär tillav att en-
ändring bör genomföras det självklara i i möjligastörstaatt man-
utsträckning tillskapar garantier för människor skall slippaatt växaatt

under den otrygghet och det utanförskap det innebärupp inteattsom
accepterad såsom medborgare i någon Därtill kommervara stat. att en

ändring till förmån för de statslösa barnen helt allmänt utgör mycketett
viktigt led i utvecklandet och stärkandet den svenska lagstiftningensav
princip undvikande statslöshet.om av

Sammanfattningsvis finner kommittén det mycket angeläget attvara
det i MedbL införs bestämmelser direkta syfte är underlättaattvars
förvärv svenskt medborgarskap för barn föds här såsomav stats-som
lösa. Barnkonventionen medger barn på sådant kanatt sätt förvärva och
tillerkännas rättigheter skilda från föräldrarnas rättigheter.

Det tydligaste sättet leva tillatt strävan undvika statslöshet-attupp
sådan den kommit till uttryck i vår lagstiftning och i våra internatio-
nella åtaganden barnen svenskt medborgarskapatt redan vidvore ge-
födelsen. En viktig aspekt i sammanhanget är emellertid att ett
automatiskt medborgarskapsförvärv inte alltid förenligtär med
föräldrarnas vilja. Det inträffar nämligen barn föds i Sverigeatt såsom
statslösa föräldrarna hartrots medborgarskapatt i någon I vissastat.
fall kan barnet i sådan situation förvärva medborgarskap i föräld-en

medborgarskapsland enkelt anmälningsförfarande.rarnas ettgenom
Man får utgå från del föräldrar underatt sådana förhållandenen
föredrar barnet har medborgarskapatt i land de själva ochsamma som
inte därutöver har även svenskt medborgarskap.

Kommittén föreslår därför i stället statslöst barn födsatt ett isom
Sverige skall kunna förvärva svenskt medborgarskap anmälangenom
till Statens invandrarverk. Därmed undgår risken för barnatt ettman
påförs medborgarskap i strid med föräldrarnasett vilja.
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harbarnetkrävasbörSverige attiföttbarnet ärUtöver att
föreslårKommitténSverige.ihemvistuppehållstillstånd ochpermanent

fem år.fylltharbarnetinnanskallfall görasdessaianmälanatt
hurdåFrågan ärSverige.föds ibarnsagdahittillsDet somavser

barnstatslösapå debörmedborgarskapshänseende somi seman
Å visserligenkansidanfödelse.eñer sinSverigetill enakommer

börSverigeifödelse äger avbarnets varafaktumdet rumhävdas attatt
födsintede barnochsammanhang attdettabetydelse i somavgörande

kunnaförålderårstill attfå väntabör artondagiliksomdärförhär
Å kansidanandraanmälan.medborgarskapsvensktförvärva genom

mellanskillnaden ettmedför t.ex.ordningsådan attkonstateras att en
barnstatslöstochSverigestatslöst i ett somsåsomfödsbarn som

SverigeiDetväldigtblirålder stor.veckorsnågravidhitkommer
svensktförvärvafödelseefter sinomgåendetämligenkanfödda barnet

föräldrarnafall intedetförbarnetandradetmedanmedborgarskap -
årstillfårnormalt vänta artondessförinnan-naturalisationansöker om

medborgare.svenskkan blidetålder innan
Sverigeisåvittförslagetgrund förtillliggerskäl avserDe som

barnstatslösadeutsträckning ävenhöggäller ibamstatslösafödda
detiskillnadsåEnSverige.till storflyttar somunder sin uppväxtsom

intedärföruppfattningkommitténsenligtexemplet ärangivna
tillskapasbestämmelserbörSåledesundvikas.och börönskvärd nya

kategorin.aktuellaför denäven nu
beaktandesärskiltmedochbedömning avVid sammantagenen -

finnerbarnförstatslöshettidsundvika längreiangelägnadet att -
kunnabörSverigetillkommerbarnstatslösakommittén att som

hardeförutsättningunder attmedborgarskapsvensktförvärva
härhemvistdessutomSverigeuppehållstillstånd i samtpermanent

barnen ärSverigevisarordning attsådanMedfem år.sedan en
någothär,skalldemedräknar starmavioch att somhitvälkomna att

Sverige.itillväl rättafinner sigsnabbaretill barnenbidrakan attäven
kommitténsenligtbörordningi dennaförvärvavseendeanmälanEn

detinnebärpraktikenår.fyllt Iharbarnet artoninnanuppfattning göras
förålderårs attföreSverigetill trettonkommamåstebarnettatt

förvärvsmöjligheten.omfattas av
årsvidskall artonanmälan göras senastföreslårkommittén attAtt

syftefrämstatillhar attförslagetmedhänger attålder samman
Samtidigtbam.för justmedborgarskapsvensktförvärvetunderlätta av

svensktförvärvför sittbarnetordningdennaemellertid attinnebär av
förvärvettillmedverkarföräldrarnaberoendemedborgarskap attär av

tordeNormalträkning. settför barnetsanmälanupprättaatt engenom
uteslutasemellertid inte attkanproblem. Detnågraleda tilldetta inte

degrundpåkanske attföräldrarsåfall kandet i några att avvara -
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själva fått påavslag sin ansökan svenskt medborgarskap avstårom -
från medverka till fårderas barn svenskt medborgarskapatt att trots att
barnen vill det och de i och för sig uppfyller de formellatrots att
förutsättningarna för det. Det bör därför möjlighetöppnas ävenupp en
för myndiga under viss tid efter uppnådd myndighetsålderattpersoner
förvärva svenskt medborgarskap anmälningsförfarande.ettgenom
Kommittén finner det skäligt de myndiga här berörsatt personer som

tid sig fram till tjugo års ålder inge anmälan. Vidare börges att
hemvistkravet i dessa fall utsträckas till årsju vilket- i likhet med vad

gäller i de dåfall måsteanmälan före års åldergörassom arton -
innebär utlänningen måste ha kommit till Sverigeatt före årstretton
ålder för omfattas förvärvsmöjligheten.att av

bådaDe sista förvärvsaltemativen dvs. anmälan vid senast arton-
respektive årstjugo ålder ståbör föröppna även föttspersoner som-
såsom statslösa i Sverige någon anledning inte förvärvatmen som av
svenskt medborgarskap anmälan innan de fyllt fem år.genom

Barn med enbart utländskt medborgarskap
Ett barn vid födelsen i Sverige förvärvar enbart något landssom annat
medborgarskap inteär desätt statslösa barnen föremålsamma som
för beskydd i olika internationella konventioner medborgarskaps-
området. Den naturliga förklaringen till det står finna i denatt att
förstnämnda erhållerbarn i någotfall medborgarskapgruppen vartav
vid födelsen och deras ställning i medborgarskapshänseendeatt därför

mindreär de statslösaän barnens.utsatt
Under år har i den offentliga debatten fråganväcktsenare man om

inte borde underlätta för barn med utländskt medborgarskapman att
förvärva svenskt medborgarskap.

Fördelen med erbjuda dessa barnäven svensktatt medborgarskap är
främst sådan ordning helt allmänt förbättraratt villkoren för barnensen
integration i det svenska samhället. Barnen föds här i landet och
kommer mångai fall också tillbringa hela sin häratt ochuppväxt resten

sina liv här. Genom underlätta villkoren för förvärvav att svensktav
medborgarskap visar det svenska samhället vi räknar med barnenatt att
hör hit och betraktar såsomdem fulltatt tillhöriga den svenskaut
samhällsgemenskapen. Därmed ökar också förutsättningarna för att
barnen under sin kommeruppväxt känna lojalitet och samhörighetatt
med Sverige, något betydelseär inte bara för de enskildasom av
barnen föräven samhället iutan När nåttbarnet bitstort. ien upp
skolåldem kan det svenska medborgarskapet i många fall vidare bidra
till barnet lättare upplever sigatt i mängden i skolgemenskapen.som en
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dessaimedborgarskapsvensktförvärvtillmöjlighetEn av
hänsynfamiljernaberörda att tadeförmöjligtocksådetgörsituationer

medborgar-frågaönskemål ifamiljemedlemmarnas omolikatill de
föräldrarnadärtonårsbammedfamiljutländskkanT.ex.skap. -en

avsiktförhar attbarnenursprungslandtill sittåtervända menattavser
svensktförvärvabarnenlåtavälja attSverigeilivleva sina -

Möjlighetendet. attfrånavstårföräldrarnamedanmedborgarskap
falldefamiljekonflikter iundvikatillbidrasjälvfallet attkansåagera

medborgar-frågaönskemål iolikaharbarnenoch omföräldrarnadå
bitterheteventuellminskatillbidramöjligheten attkanVidareskap.
svensktansökansinpåavslagfåttföräldrarderas ombarnhos över att

vidare ärtillsdärmedsjälvabarnenoch ävenmedborgarskap att
medborgare.svenskablifrånförhindrade att

möjlighetdet öppnasangelägetdet attfinner upp enKommittén vara
såbarndennaförmedborgarskap ävensvenskt avgruppförvärvför av

detbundnabehövaskallverkanobligatorisk avmed varade inteatt
förföräldrarna görmedborgarskapsfrågan egenställningstagande i som

barndeförmöjlighetÄn meddet varsangeläget ärdel. enmer
Detmedborgarskap.svensktansökansinpåavslagfåttföräldrar om

uppfyllaoförmågaföräldrarnas atttillskälfall helt attdessasaknas i
ävenskall kommaautomatikmedvillkorenföreskrivnadenågot av

nackdel.tillbarnen
Sverige- ochföds ibarnrimligtdetfinner attKommittén somvara

medborgarskaputländsktenbartförvärvar gesfödelsenvid -som
underanmälanmedborgarskapsvensktförvärvtillmöjlighet genomav

Sverigeuppehållstillstånd i samtde har permanentförutsättning att
skullehemvisttidspå längreår. Kravfemsedanhärhemvistdessutom

förvärvsvillkorskillnaden iinnebärauppfattning attkommitténsenligt
blevmedborgarskaputländsktmedbarnochbarnstatslösamellan
eftertidmed denlikafem år ärläggaskanTill detta attomotiverat stor.

biperson-såsommedborgaresvenskablinormalt kanbarnvilken dessa
eftermedborgarskapsvensktförvärvföräldrarnasmedsambandi aver

ansökan.
Sverigeför imedborgarskapförvärvetunderlättaförMotiven att av

flyttarunder sin uppväxtde barngradhög ävengäller ibarnfödda som
barn,utländskadebeträffandedetKommittén attSverige.till anser

Sverige,tillkommersin uppväxtskedetidigtrelativtunder ett avsom
är. Defemhemvisttids änlängrepåkravuppställaskälfinnsinte att

deförgällerförvärvsvillkoromfattasdärförbör sombarnen sammaav
utländsktf°ar enbartfödelsenvidochSverigeföds ibarn somsom

medborgarskap.
år. Defylltharbarnet artoninnanfall görasdessabör iAnmälan

debestämmelsen äromfattaskommer somdärmed attbarn avsom
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kommer till Sverige före års ålder. Har barnet fyllt tolv år vidtretton
tidpunkten för anmälan, bör enligt huvudregeln krävas barnetatt
samtycker.

Förvärv svenskt medborgarskap i de angivna situationernaav nu
förutsätter föräldrarnas medverkan eftersom anmälan skall göras senast
vid års ålder. bör därför,Det i likhet med vad föreslagitsarton som
beträffande statslösa införas möjlighet för myndigapersoner, en

fram till tjugo års ålder förvärva svenskt medborgarskapattpersoner
anmälan. Vidare bör villkoret avseende hemvisttid utsträckas tillgenom

sju år vilket utländskgör medborgare således också dessai fallatt en
måste komma till Sverige före års ålder för omfattastretton att av
möjligheten till förenklat förvärv.

Möjlighet återfå svenskt medborgarskapatt

4 § MedbL det möjligt förgör förlorat sitt svenskaen person, som
medborgarskap, under vissa förutsättningar återfåatt svenskt med-
borgarskap anmälningsförfarande. De gällandeett förutsätt-genom nu
ningarna för återfå svenskt medborgarskapatt är sökandenatt

blivit svensk medborgare vid födelsen,-
oavbrutet haft sitt hemvist i Sverige intill års ålder, dessutomarton samt-
har hemvist här sedan två år.-

För utländsk medborgare skall kunnaatt återfå svenskt medborgar-en
skap gäller vidare han eller hon måste styrkaatt det utländskaatt
medborgarskapet därigenom förloras.

Kommittén föreslår det fortsättningsvis skallatt möjligt attvara
återfå svenskt medborgarskap för den hañ hemvist i Sverige undersom
sammanlagt årtio före års ålder och dessutomarton vid tidpunktensom
för ansökan har hemvist här sedan två år.

Som konsekvens kommitténs förslag frågai dubbelten av om
medborgarskap bör det fortsättningsvis inte krävas sökanden föratt att
återfå svenskt medborgarskap styrker han eller hon därigenomatt
förlorar sitt utländska medborgarskap. Kommittén föreslår vidare att
möjligheten återfå svenskt medborgarskap, till skillnadatt från vad som
i dag fallet, skallär stå öppen föräven den har förvärvat sittsom
svenska medborgarskap på sätt än födelsen.annat genom



21Sammanfattning1999:34SOU

naturalisationVillkorad
eftermedborgarskapsvensktförvärvvidhuvudregelndag ärI av

medborgarskap.utländskasittkvarhatillåtsintesökandenansökan att
vidautomatisktförlorasintemedborgarskapetutländskadetOm

medborgarskapsvensktförvillkordetsvenska, kandetförvärv somav
erhållithonellerhantid visarviss attsökanden inomföreskrivas att

demedborgarskapet. Avutländskafrån detbefrielsetillmedgivande
med-svensktärendeniförekomnationaliteterungefär 150 omsom

befrielsevillkorInvandrarverketuppställde1998,borgarskap år om
naturalisation ärvillkorad attsådanmedSyftetcirka 50.beträffande

medborgarskap.dubblaundvika
förslaget attkonsekvensföreslår omKommittén avensom-

Villkoradmedtillåtas systemetbör attmedborgarskapdubbelt -
slopas.naturalisation

denförunderlättarmedborgarskapvillkoratslopandetUtöver att av
hanteringmyndigheternaseffektenden att avenskilde kan även noteras
tillämpandedeDeunderlättas.medborgarskapsärenden somresurser

medhängerfrågorpåläggerdagimyndigheterna sammansomner
obetydliga.nämligen intemedborgarskap ärvillkorat

landetförtillDispensgrunden gagn

från någotdispensbeviljamöjligtdet i dag attMedbL avärEnligt 6 §
för Sverigetill attdet ärbl.a.naturalisationförvillkoren gagnom

medborgare.svenskblirsökanden
beviljasskallhuruvidafråganKommittén att personenomanser

landSverigeavhängigbörintemedborgarskap somsvenskt omavvara
medborgarskap.svensktbeviljasnågonkan ha attnytta personenav

personligasökandensfokuserad påställetbör iPrövningen vara
tilldispensgrundendärförföreslårKommittén att gagnförhållanden.

slopas.landetför
tillhänsynmeddetbl.a.dispensgrunder attövrigaBeträffande -

medborgar-svensktförskälsärskildafinns ettförhållandensökandens
ändring.någonföreslås inteskap -
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Säkerhetsärenden

Ett de villkor för förvärv svenskt medborgarskap uppställs iav av som
6 § MedbL sökanden fört och kan förväntasär komma föraatt att en
hederlig vandel. Som led i prövningen detta villkorett ärav om
uppfyllt begär Invandrarverket naturalisationsärendeni där sökanden
fyllt femton år s.k. kontrollbesked hos Säkerhetspolisen. Syñet medett
denna begäran det finnsär några hinderutröna säkerhets-att om av

karaktärmässig bevilja svenskt medborgarskap.mot att
de fallI då medborgarskapsärende visar sig innefatta någonett

säkerhetsaspekt har Statens invandrarverk och Utlämringsnämnden
möjlighet under vissa förutsättningargetts överlämna ärendet tillatt

regeringen för avgörande. För överlämnande skall få ske påatt ett
säkerhetsmässiga grunder krävs ärendet bedöms ha betydelse föratt
rikets säkerhet eller för allmän säkerhet. Då överlämnandeettannars
sker regeringen ärendetprövar första instans och det finns intesom
någon möjlighet överklaga regeringens beslut. Däremot sökandenatt är
oförhindrad återkomma med ansökan. Vidare haratt regeringenen ny
möjlighet under vissa förutsättningaratt ompröva sitt besluteget utan

det föreligger ansökan. Slutligenatt är även resningsinstituteten ny
tillämpligt beträffande dessa beslut.

Vid överväganden rörande handläggningen såkerhetsärendenav
måste beakta artikel 12 i 1997 års europeiska konventionman om
medborgarskap. dennaI artikel föreskrivs bl.a. varje konventionsstatatt
skall tillse beslut förvärv medborgarskapatt ett skall kunnaom av
underkastas administrativ eller judiciell omprövning i enlighet med

nationella lagstiftning.statens Av konventionens förklarande text
framgår artikel inte12 utesluter nationellaatt regler innebär attsom
vissa ärenden prövas regeringen, dock sägs dessaäven beslutattav
mäste kunna bli föremål för administrativ eller judiciell omprövning.

Som är regeringen fåttangetts avslag på sinen person som av
ansökan svenskt medborgarskap inte helt betagen möjligheten fåom att
beslutet Bortsett frånomprövat. de i praktiken mycket sällsynta
resningsfallen emellertidgörs omprövningen alltid regeringen självav
och det enligtär kommitténs uppfattning därför tveksamt dagensom
ordning kan fullt uppfyllasägas syftet med konventionens föreskriftut

omprövning i administrativ eller judiciell ordning. Med hänsyn tillom
det med det faktum det helt allmäntsammantaget ärotillfreds-att-
ställande möjlighet till överklagande saknas-att finner kommittén att

ändrad ordning bör införas.en
Kommittén föreslår såkerhetsärenden enligt MedbLatt skall avgöras
Invandrarverket i första instans och verkets beslut i dessa ärendenav att
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Även börRikspolisstyrelsenregeringen.till gesöverklagasskall kunna
beslut.sådantöverklagarätt ettatt

harärendendennaföröverinstansbörregeringen avgruppAtt vara
dethar ytterstaregeringendet ärgrund ihuvudsakliga att somsin

säkerheten. Detallmännadenförochsäkerhetriketsföransvaret
Regerings-inombetydelseheller attintesammanhangetsaknar i man

områdenskildadeexpertktmskap inommåttbesitterkansliet stortett av
säkerhetsärenden.avgörandevidaktualiseraskan avsom

Åtgärder medborgarskapetsstärka statusför att

svensktinformationlättillgängligochallmänprincipsaknas i omDet
föruppställsformella kravendesåvittmedborgarskap somutom avser

såväl ihosKunskapernaMedbL.enligtmedborgarskapförvärv av
vadmedborgaresvenska etthosutlänningarbosattaSverige omsom

bristfälliga.innebär ärmedborgarskapsvenskt
stärkaskanmedborgarskapets statusKommittén genomattanser

medborgar-kunskapspridatillsyftar attinformationsinsatser omsom
svenskatillrikta sigbörinformationSådaninnebörd.skapets

vidare,statslösa. Det ärochmedborgareutländskatillmedborgare samt
ochför barnföreslåstörvärvsvillkordebakgrundbl.a. mot somnyaav

dessanårinformationen ävenviktigtmycketungdomar, grupper.att
medborgar-informationallmänförövergripandeDet ansvaret om

Integrationsverket.åvilauppfattningkommitténsbör enligtskapet
ändamåls-bevakaverketpåöverlåts attföreslår det attKommittén att

lämpligtpå sätt.den spridsochutarbetasinformationenlig att
ärmedborgarskapetssvenska statusstärka detEtt sätt attannat

därförmedborgarskapsförvärvet. Det ärmarkeraråtgärder somgenom
förbättrasmedborgarskapsvenskterhållandeförformernaviktigt att av

medborgare.förvälkomnandeoch görs nyamer
förceremoniersärskildahållasbördetKommittén nyaattanser

förpå kommunernaankomma attböroch detmedborgare svaraatt
rekommendationerallmännaföreslårKommittén attarrangemangen.

samrådutformas imedborgaresvenskaförceremonieravseende nya
kommunförbundet.SvenskaochIntegrationsverketmellan

språket störstasvenska ärikunskaperframhållerKommittén att av
ocksålandet. Det ärbosatta iför allavikt är permanent en avsom

Kommit-integrationsprocess.fungerandeförgrundförutsättningama en
tillknytasbörintespråkkunskaperpåemellertid kravtén attanser

uppgift förkunskapersådana ärberörFrågormedborgarskapet. ensom
långtinbörbehövs sättasåtgärderoch deutbildningsväsendet som

aktualiseras.naturalisationdå frågantidigare än om
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Avgifter med förvärvi samband svensktav

medborgarskap

Enligt kommitténs uppfattning förvärvet svenskt medborgar-utgör av
skap viktigt led i integrationsprocessen. därförDet viktigtärett att
avgifterna för ansökan och anmälan liggerinte på nivåer såärsom
höga de i avhåller människor från försvårarsig eller för dematt att-
förvärva svenskt medborgarskap. kanDet vidare ifrågasättas huruvida
avgift huvud bör detöver handlar barns förvärvnärtaget tas ut om av
svenskt medborgarskap.

Kommittén föreslår regeringen avgiftermed iöveratt systemetser
Översynensamband med förvärv svenskt medborgarskap. börav vara

generell och således samtliga förvärv.typeravse av

Frågan ratificering 1997 års europeiskaom av

konvention medborgarskapom

1997 års konvention bärs grundvärderingar och principer bl.a.upp av -
statslöshet skall undvikas vilka Sverige i alla delar kan ställaatt sig-

bakom. Kommittén har arbetei sitt med medborgarskapslagen ny
följ driktigt också hela tiden varit uppmärksam på och beaktat innehållet

konventionen.i Enligt kommitténs uppfattning råder det inte någon
helst tvekan samtliga bestämmelser förslageti tillattsom om ny

medborgarskapslag står i överensstämmelse med konventionen.
Kommittén föreslår Sverige i november 1997 under-att som-

tecknat konventionen ratiñcerar konventionenäven och detta görsatt-
förbehåll. börDetta i tiden kunna ske parallelltutan med ikraft-

trädandet den medborgarskapslagen.av nya
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Författningsförslag

tillFörslag
medborgarskapsvensktLag om

följande.föreskrivsHärigenom

bestämmelserAllmänna

§1
svensktoch förlustförvärvbestämmelserlag finnsdennaI avom

vilkabestämmelserocksåinnehållermedborgarskap. Lagen om
medborgarskapsärenden och rätteni attbeslutarmyndigheter omsom

ärenden.sådanabeslut iöverklaga

2 §
anmälan enligtansökan ellerfår självår görahar fylltDen artonsom

eller honland där han ärdetlagen ilag hinderdenna attutan av
år.myndighetsålder änhögremedborgare föreskriver artonen

3 §

uppehållstillståndkrav pålagenVad föreskrivs i permanentomsom
ellerDanmark, Finland, Norgeimedborgaredengäller inte för ärsom

Island.

medborgarskapsvensktFörvärv av

vid födelsenmedborgarskapsvensktFörvärv av

§4
vid födelsenmedborgarskapsvensktförvärvarEtt barn om

svensk medborgare,modern är
föds Sverige,och barnet imedborgarefadern svenskär

med barnetsoch giftmedborgarefadern svenskär mor,
död och barnetmedborgare vid sinsvenskfadern avlidenär varmen

föds Sverige, elleri
och giftvid sin dödsvensk medborgarefadern avlidenär men var

med barnets mor.
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svensklandet såsomanträffas här ihittebarnEtt ansessom
framkommer.till dess någotmedborgare annat

adoptionmedborgarskapsvensktFörvärv genomav

§5

adopteras svenskår ochfyllt tolvbarn inte harEtt som av ensom
svensk medborgaremedborgare blir vid adoptionen om

Finland, Island ellerDanmark, Norge,adopteras i Sverige,barnet
eller

gäller iutländskt adoptionsbeslutbarnet adopteras ett somgenom
rättsförhållandeninternationella1971:796enligt lagenSverige om

med anledningenligt lagen 1997:191adoption ellerrörande av
skydd barn ochHaagkonventionentillträde tillSveriges om av

internationella adoptioner.samarbete vid

medborgarskap föräldrars äktenskapsvensktFörvärv genomav

6 §

föreäktenskap med utländsk kvinna blirOm svensk ingår ettenen man
har förvärvat svensktäktenskapet fött barn till makarna, intesom

medborgarskap enligt svensk medborgare barnet ogifc och4 ärom
inte har fyllt är.arton

svenskt medborgarskap anmälanFörvärv genomav

§7

utomlands,Om barn, har fötts inte har förvärvat svensktett som
far förmedborgarskap enligt eller 6 § barnets sedan tidpunkten4 men

barnets födelse svensk medborgare, förvärvar barnet svensktär
medborgarskap fadern skriftligen anmäler önskemål detattgenom om
innan barnet fyllt år.arton

Om barnet har fyllt tolv år och har utländskt medborgarskap krävs
barnet samtycker. Sådant samtycke krävs dock barnetinte äratt om

varaktigt förhindrat lämna samtycke på grund psykisk störningatt av
eller något liknande förhållande.annat

barnets förvärvKan svenskt medborgarskap medföra förlustav av
det medborgarskap förvärvat efterbarnet har modern, krävssom
moderns samtycke hon vårdnadshavare eller har del iärom ensam
vårdnaden barnet. Står barnet under vårdnad särskilt förordnadom av
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ställetförutsättning iunderkrävsliknandeellerförmyndare samma
vårdnadenanförtrottssådantpå sättdemellerfrån densamtycke som

barnet.om

8 §
får någotintefödelsenvidochSverigeföds ibarnEtt somsom

medborgarskapsvensktförvärvarmedborgarskap, om
här landet,hemvist iuppehållstillstånd ochharbarnet permanent

saknar medborgarskap,fortfarande samtbarnet
harföräldrarnadenvårdnad,eller, vidföräldrarna somavensam

anmälerfem årfylltbarnet attinnanskriftligenbarnetvårdnaden om
medborgarskap.svensktförvärvaskallbarnet

§9
harbarnetmedborgarskapsvensktförvärvarutländskt barnEtt om

Sverige,uppehållstillstånd ipermanent
fem år,landet sedanhemvist här i samt

harföräldrarnavårdnad, denvideller,föräldrarna somavensam
anmälerårfylltbarnetskriftligen innanbarnet attvårdnaden artonom

medborgarskap.svensktskall förvärvabarnet
medborgarskap krävsutländsktharochfyllt tolv årharOm barnet

Sådantsamtycker.barnetmedborgarskapsvensktför förvärv attav
lämnaförhindratvaraktigtbarnet ärdock inte attsamtycke krävs om

liknandeeller någotstörningpsykiskgrundsamtycke på annatav
förhållande.

10§
svensktförvärvarårinte tjugofylltharEn utlänning arton mensom

harhan eller honskriftlig anmälanmedborgarskap omgenom
ochuppehållstillstånd i Sverige,permanent

sedan sju år.landethemvist här i

11§
återfår dettamedborgarskapsvenskaförlorat sittDen genomsom

eller honskriftlig hananmälan om
sammanlagt tiounderlandethaft hemvist här iålderfore årsarton

år,
ochuppehållstillstånd i Sverige,har permanent

landet.här iår har hemvistsedan två
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12 §
eller llenligt 10svensk medborgareblirutlänningOm en

ogiftaeller hennesför hansmedborgarskapmedför svenskt ävendetta
utlänningenfyllt årlandet och intehär ihemvistbarn har arton omsom

ellerbarnet,vårdnadenhar omensam
föräldern och denneandre ärmed denvårdnadenhar2. gemensamt

medborgare.svensk
ochhär riket intehar hemvist iogiñ barntillBlir föräldrarna ett som

enligt eller llmedborgare 10svenskasamtidigtfyllt årarton
detta stårför barnetmedborgarskap ävenmedför detta svenskt om

vårdnad.under bådas

13§
Ärinvandrarverk.skall hos StatensAnmälan enligt 7-11 göras

skallFinland, Island ellerDanmark, Norgemedborgare iutlänningen
hondet län där han ellerlänsstyrelsen i äranmälan dock hosgöras

folkbokförd.
beslutanmälan skall meddelatill vilkenmyndighet görsDen

svenskt medborgarskap eller ej.medfört förvärvhuruvida anmälan av
elleranmälan enligt 20 21gäller vidDetsamma

naturalisationmedborgarskapAnsökan svensktom

14§

svenskt medborgarskap hanansökan beviljasEn utlänning kan på om
eller hon

styrkt identitet,sin
fyllt år,arton
har uppehållstillstånd i Sverige,permanent
har hemvist här landet sedan4. i

finländsk, isländsk eller norsk medborgare,a två år i fråga dansk,om
statslösfyra fråga den ofrivilligt eller bedömab år i är att somom som

ellerflykting med kap. utlänningslagen 00O0:00,i enlighet 2 §5
fem fråga utlänningar,c år i övriga samtom

föra hederlig vandel.fört och kan förväntas komma att en

15 §
Även fårenligt kan uppfyllaskravet på styrkt identitet 14 § l inteom

medborgarskap beviljas, sökanden sedan minst åtta år harsvenskt om
sannolikt den identitet han eller honhemvist här landet ochi gör att

riktig.äruppger
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Även svensktuppfyllda fårinte§ 2-5 ärenligt 14villkorenom
medborgarskap beviljas om

medgiftellersvensk medborgare ärhar varitsökanden tidigare en
ellersvensk medborgare,

finnsförhållandenpersonligasökandenstillmed hänsyndet armars
medborgarskap.svensktförsärskilda skäl ett

l6§
hosskall Statensmedborgarskap görassvensktAnsökan om

invandrarverk.
skall detefter ansökanmedborgarskapsvensktbeslutI ett om

skallunder årogifta barnsökandensbestämmas även artonom
medborgarskap.förvärva svenskt

medborgarskapUpphörande svensktav

medborgarskapFörlust svensktav

17§

medborgaresvenskEn som
född utomlands,är

ochaldrig haft hemvist i Sverige,
påförhållanden tyderhär underheller uppehållit siginte som

med landet,samhörighet
hon fyller år.medborgarskap han eller tjugotreförlorar svenskasitt när

invandrarverkdessförinnan får dock StatensPå ansökan gjortssom
bibehålls.medge medborgarskapetatt

medborgarskap,förlorar svensktförsta stycketnågon enligtNär
ellerför hanssådant medborgarskapmedför detta förlust ävenav

förälderntill följdmedborgarskapethennes barn, förvärvat attavsom
medborgarskapet för barnetFörlustsvensk medborgare.varit av

svenskakvarandra föräldern har sittinträder dock deninte om
medborgarskapsvenskamedborgarskap och barnet härleder sitt även

från honom eller henne.
andra stycketmedborgarskap enligt första ellersvensktFörlust av

saknaleda till kommerförlusten skulleinträder inte attatt personenom
medborgarskap.
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medborgarskapBefrielse från svenskt

l8§
blieller önskarbefria denansökaninvandrarverk får på ärStatens som

medborgarskap.svenskaeller henneshansfrånutländsk medborgare
utomlands.har sitt hemvist Denfår denBefrielse inte vägras somsom

föreliggerendast detbefrielsefårSverigehar hemvist i vägras om
skäl.särskilda

Är villkor förskallutländsk medborgareredansökanden inte som
han eller honmedborgarskap föreskrivasbefrielsen från svenskt att

land.medborgarskap itid förvärvarinom viss annat

nordiskade ländernaMedborgarskapsrättsliga avtal mellan

19§

ellermed Danmark, Finland, Island Norge,får, efter avtalRegeringen
bestämmel-eller flerameddela föreskrifter tillämpning av en avom

bestämmelser denavtalsstat dessaoch Med ii 20 21 §§. avsesserna
eller har ingått sådant avtal.de med vilka Sverigestater

20§

medborgare avtalsstatEn i som
efter ansökan,förvärvat medborgarskapet på sätt änannat

fyllt år,arton
fem ochhar hemvist här i landet sedan år,

under tid till fängelse,denna inte dömts
det länförvärvar svenskt medborgarskap hos länsstyrelsen iattgenom

skriftligen anmäla önskemål det.där han eller hon folkbokfördär om
Vid sådant förvärv medborgarskap tillämpas såvitt avserav
utlänningens ogifta barn bestämmelsen i 12

21§

svenska medborgarskap och därefter oavbrutetDen har förlorat sittsom
återfår svenskt medborgarskapvarit medborgare i avtalsstat, att,genom

landet, hos länsstyrelsen detefter det han eller hon tagit hemvist här i i
folkbokförd skriftligen anmäla önskemållän där han eller hon är om

tillämpasdet. förvärv medborgarskap såvittVid sådant avserav
utlänningens ogifta barn bestämmelsen i 12
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Överklagande m.m.

22§

Statens invandrarverk får efter ansökan meddela förklaring någon äratt
svensk medborgare. Härvid får dock frågainte iprövas 13som avses

23§

Statens beslutinvandrarverks enligt denna lag får överklagas till
Detsammautlärmingsdomstol. gäller beslut länsstyrelse.av en

Invandrarverkets beslut enligt första stycket överklagas dock till
regeringen det säkerhetsärende. sådant beslutrör Ett får över-ettom
klagas Rikspolisstyrelsen.även av

Säkerhetsärenden ärenden där Rikspolisstyrelsen hosär Invandrar-
verket skäl rikets säkerhet eller allmän säkerhet har förordatrörav som

ansökan avslås.att
I säkerhetsärende gäller förvärvet svenskt medborgarskap fränett av

och med den dag då beslutet har laga krañ.vunnit

24§

En utlänningsdomstols dom eller beslut f°ar överklagas till Utlännings-
överdomstolen. Prövningstillstånd krävs vid sådant överklagande.

Bestämmelser utlänningsdomstolar och Utlänningsöver-om
domstolen finns i 12 kap. utlänningslagen 00O0:0O.

Övriga bestämmelser

25§

frågaI adoptivbarn gäller bestämmelserna i denna lag barnsom om
förvärv eller förlust svenskt medborgarskap med anledning attav av
barnets adoptivfar eller adoptivmor förvärvar sådant medborgarskap
endast

barnet adopterats i Sverige, Danmark, Finland, Island ellerom
Norge,

barnet adopterats utländskt adoptionsbeslut gällerettom genom som
i Sverige enligt lagen 1971:796 internationella förhållandenom
rörande adoption eller enligt lagen 1997:191 med anledning av
Sveriges tillträde till Haagkonventionen skydd barn ochom av
samarbete vid internationella adoptioner, eller

far eller adopterat sitt barn.egetom en mor
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26§
Utlännings-regeringen,begäranskallsocialnänmdEn av

ellerinvandrarverkStatensutlänningsdomstol,överdomstolen, en
personligautlänningsuppgifterlämnaRikspolisstyrelsen ut enom

svensktärendeibehövsuppgifternaförhållanden, ett omom
medborgarskap.

då 1950:3822001, lagenjulii kraft den 1lag träderDenna om
gälla.skall upphöramedborgarskapsvenskt att

ochjuli 1983 ellerfött i Sverige den 1barnEtt är somsenaresom
varitlagen§ i den7svensk medborgareblivitskulle ha nyaom

medborgarskapsvensktförvärvarför födelsen,vid tidpunktengällande

om
år,fylltinte hara barnet arton

ochsvensk medborgare,fortfarandefadernb är
invandrarverkStatensjuli 2003 hosskriftligen före den 1fadernc

för barnet.önskemål medborgarskapsvensktanmäler om
Sådant samtyckeår samtycker.krävs barnetfyllt tolvbarnetHar att

samtyckelämnavaraktigt förhindratinte barnetdockkrävs är attom
förhållande.liknandenågotstörning ellerpsykiskgrund annatav

förlustmedföramedborgarskapförvärv svensktKan barnets avav
efter modern, krävsförvärvatharbarnetmedborgarskapdet som

del ivårdnadshavare eller harsamtycke honmoderns är ensamom
särskilt förordnadvårdnadStår underbarnetvårdnaden barnet. avom

ställetförutsättning iunderliknande krävsellerförmyndare samma
vårdnadensådant anförtrottsfrån eller demsamtycke den sättsom

barnet.om

ochjuli 1983 ellerfött den ladoptivbarnEtt är senare somsom
varitlagen§ i den5blivit svensk medborgarehaskulle nyaom

svensktförvärvaradoptionsbeslutet,tidpunkten förvidgällande
medborgarskap om

1992 ellerden 1 juliadoptionen beslutatsa senare,
år, ochfylltbarnet inte harb arton

skriftligen hosvårdnaden barnetharden eller dec ompersoner som
önskemåljuli 2003 anmälerinvandrarverk före den lStatens om

för barnet.medborgarskapsvenskt
samtycker.år adoptivbametkrävsadoptivbamet fyllt tolvHar att

varaktigtadoptivbametSådant dock intesamtycke krävs ärom
någotstörning ellerpå psykiskdet grundförhindrat lämna annatatt av

förhållande.liknande
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förlorat sitt svenska medborgarskap enligt års4. En 1950person som
haft kvar denlag, skulle det lagen gällande vidvaritom nyamen som

för återfår svenskt medborgarskap ellertidpunkten förlusten, hanom
invandrarverk förehon skriftligen hos den juli anmälerStatens l 2003

önskemål det.om
för anmälanvid tidpunkten inte uppnått myndig ålder,Har personen

anmälan stället föräldrarna eller, vid vårdnad, denigörs ensamav av
föräldrarna har vårdnaden barnet.omsom

de fall föräldrarna ellerI det ankommer på någon dessa inattav ge
anmälan skall samtyckebarnet lämna sitt barnet har fyllt tolv år.om
Sådant samtycke dock barnetkrävs inte varaktigt förhindratär attom
länma det på grund psykisk störning eller något liknandeannatav
förhållande.

Äldre föreskrifter frågaskall tillämpas i ärenden enligt 9 §om som a
i 1950 års lag har överlämnats till föreregeringen ikraftträdandet av
den lagen. gäller i frågaDetsamma anmälningsärenden enligt 3nya om
§ i 1950 års lag har in före ikraftträdandet den lagengettssom av nya

tillämpning 1950 års lag förmånligare förär den enskilde vadänom av
tillämpning den lagen skulleav nya vara.
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Utredningsuppdraget och dess1

genomförande

Uppdraget

direktiv dir. 1997:5 beslutades den 16Kommitténs regeringenav
från kommittén beslutadejanuari Efter framställning regeringen1997.

den juni vidare tilläggsdirektiv dir 1998:50. Kommitténs17 1998 om
båda helhet bilagor till betänkandet.direktiv återges i sin som

överlämnat delbetänkandetKommittén har i november 1997 Med-
borgarskap behandlar frågeställ-och identitet SOU 1997:162, som
ningar hänger med kravet på styrkt identitet vid ansökansom samman

svenskt medborgarskap.om
uppgift aktuella delar har lagenKommitténs i varit överattnu se

1950:382 svenskt medborgarskap utreda speciellavissasamt attom
frågeställningar medborgarskapslagstiftningen. uppgiñen harrör Isom

ingått åtgärder kan stärkaäven medborgarskapetsövervägaatt som
Slutligen har kommittén tilläggsdirektiven iupp-status. gettsgenom

drag förutsättningslöst fråganutreda dubbelt medborgarskap.att om

Genomförande uppdragetav

Kommittén, påbörjade arbetet med slutbetänkandet decemberisom
1997, har under arbetets gång haft upprepade och ingående kontakter
med Statens invandrarverk och Utlänningsnämnden för inhämtaatt
kunskap gällande medborgarskapsområdet.praxis påom

Kommittén har vidare inhämtat kunskap vad i 20-talettom som
andra länder bl.a. de nordiska gäller i fråga naturalisations-om- -
villkor, på dubbelt medborgarskap harDetta skettsyn m.m. genom
Utrikesdepartementets försorg i sin anlitat de svenskatursom
beskickningama i respektive land.

Kommittén har vid sammankomster med sammanlagt 20-talettsex
invandrar- frivilligorganisationeroch deltagit organisationemasav
synpunkter olika frågorpå hänger med kommitténssom samman
uppdrag. Kommittén har vidare sammanträffat med Föreningen
svenskar i världen, framför allt tagit frågan dubbeltsom upp om
medborgarskap. kommitténFöreningen har till överlämnatäven ett
skriftligt dubbelt medborgarskap bör ti1låtas.Upp-attnamnupprop om

omfattar några hundratal nanmunderskrifter från utlandssvenskar.ropet
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sammanträffandenvid tvåharRikspolisstyrelsen/Säkerhetspolisen
s.k.hanteringenpåför sindelsredogjortkommitténmed avsyn

säkerhetsmässigafrågauppfattning iför sindelssäkerhetsärenden, om
haftvidareKommittén harmedborgarskap. ettdubbeltpåaspekter

olikasynpunkter pådelförFörsvarsmaktenmedsammanträde att ta av
harSlutligenmedborgarskap.dubbeltmedhängerfrågor sammansom

erfaren-delförUtrikesdepartementetträffatockså att takommittén av
följduppstå tillfall kanvissai attproblematikdenheter enavsomav

sinaför någonhosintervenera statinte äger rätt att avstat en annan
också i denmedborgaremedborgare är staten.som

dubbeltmedSverigeiantaletberäknakunnaFör att personer
statistisktmate-omfattandeinhämtatkommitténmedborgarskap har ett

naturali-bl.a. antaletMaterialetcentralbyrån.Statistiskarial från avser
Sverigeantalet iursprungslandfördelade påserade svenskar samt

föddautländsk anknytningföräldrar harfödda attbarn genom varavars
medborgare.utländskautlandet elleri vara

kanrörande åtgärderdiskussionerkommitténsanslutning tillI som
Åke ochetnologiprofessorn Daunharstärka medborgarskapets status

sinaresultatetredovisatetnologiSzabödocenten Mátyás av
medborgarskapsfrågor för kommittén.forskningsarbeten om

långvarig traditionområdemedborgarskapsrättensfinns påDet en
tillfällenvid ihar därför tvåKommitténsamarbete.nordisktav -

deltagit iKöpenhamn i januari 1999och iStockholm maj 1998i -
hardessamedborgarskap. Vidavseende mötennordiska samrådsmöten

arbete.sittlämnatkommittén rapporter om
arbete inomdet bedrivitsarbete harParallellt med kommitténs

utlänningsärendenprocessordning iochKommittén instans-om ny
Ökad rättssäkerhetslutbetänkande iöverlämnade sittNIPU, som

medborgar-årsfebruari 1999. 19971999:16 den 25asylärenden SOU
tagitrelevanta delarmed i ävenhar samrått NIPUskapskommitté samt

förslag.del NIPU:sav
framhållas många privatpersonersammanhanget börI även att

synpunkter påmedsig till kommitténhar hörtunder utredningstiden av
uppdrag.delar kommitténsolika av

bakgrundsmaterialet har kommitténinhämtadeUtifrån det således
bestämmelservilkafört diskussionersammanträdenvid antalett om

område ochmedborgarskapsrättenspåbör gällafortsättningsvissom
utformas.medborgarskapslag börhur förslag tillett ny
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nuvarande ordningen2 Den

Inledningl

Enligt folkrätten bestämmer varje själv sin lagstiftning vilkastat genom
skall dessräknas medborgare. formNågonpersoner som som av

naturlig samhörighet mellan individen och ärstaten, t.ex. att personen
född där eller har föräldrar medborgare i den dockär måstestaten,som
föreligga. förvärv medborgarskapEtt någon helst sådanutanav som
anknytning till landet folkrättsligt tillåtet.inteär

Reglerna förvärv och förlust svenskt medborgarskap finns iom av
lagen 1950:382 medborgarskapsvenskt MedbL, trädde iom som
kraft den l januari 1951. MedbL tillkom efter samråd mellansom-
Danmark, Norge och har sedanSverige sitt ikraftträdande genomgått-
flera detaljförändringar, den har hittills inte varit föremål förmen
någon genomgripande översyn.mer

MedbL bygger på härstamningsprincipen, innebär attsom
föräldrarnas medborgarskap avgörande förär vilket medborgarskap ett
barn skall få födelsen.vid Denna princip tillämpas våraäven av
nordiska grannländer de flesta i Europa i övrigt. Andrasamt staternaav
länder USA flertaletoch de sydamerikanska har i ställett.ex. av -
territorialyrørinczpen huvudregel, vilket innebär medborgarskap iattsom
första hand förvärvas på grund födelse inom territorium.statensav

Beträffande tillämpningen härstamnings- respektive territorial-av
principen kan oftade kombinerassägas med varandra på sådantatt sätt

lands lagstiftning visserligen i huvudsak byggeratt på denett ena
principen, det också finns inslag bestämmelseratt ärmen av som
hänförliga till den principen.motsatta

Ytterligare viktiga grundläggande principer präglar MedbL ärsom
undvika medborgarskapsträvan dubbelt och statslöshet.atten

I fråga MedbL:s grundprinciper uttalas kommitténsi direktivtreom
den svenska medborgarskapslagstiñningen fortsättningsvis böratt även

bygga på härstamningsprincipen. Vidare framhålls undvikandeatt av
statslöshet viktig utgångspunktär och kommittén bör övervägaatten

ytterligare åtgärder kan vidtas för underlätta för statslösaattom
bli svenska medborgare. Vad slutligen gäller dubbeltattpersoner

medborgarskap har kommittén tilläggsdirektiv den juni17 1998genom
mandat förutsättningslöst utreda i vilken utsträckning detgetts att som

bör tillåtet.vara
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allmän översyngenomförahuvuduppgift är attKommitténs aven
vissautredaskall kommitténallmänna översynendenMedbL. Utöver

dennaberörindirektellerdirektfrågeställningarspeciella som
genomgånginledningsvis göraviktdärförDet attlagstiftning. är enav

tillanslutningdem. ItillämpningenochbestämmelserMedbL:s avav
förredogörelsedessutomlämnasbestämmelsernanågra enav

länder.andraantalförhållandena i ett
paragrafen iåtergivandemedinledsparagrafgenomgångVarje av

nuvarande lydelse.dess

medborgarskapslagen§12.2

födelsen,vidmedborgarskapsvensktförvärvarBarn om
svensk medborgare,modernl är

moder,barnetsgift medochmedborgaresvenskfadern2 är
giftochsvensk medborgaredödvid sinavlidenfadern3 år varmen

moder.med barnets
medborgaresvensksåsomrikethär ianträffasHittebarn ansessom

intill dess utrönes.annat

svensktskall förvärvabarnförvillkorenParagrafen ettattanger
oberoendegällerBestämmelsernavid födelsen.medborgarskap omav

hellerpåverkas inteutomlands. DeellerSverigeföds ibarnet av om
erhållerocksåmedborgarskapetsvenskadetmedsamtidigtbarnet

land.medborgarskap i något annat
medborgarskapsvensktalltidbarnfårpunkt lframgårSom ettav

falletvaritSå harmedborgare.svenskmodernvid födelsen, ärom
desstillkraft.trädde i Frambestämmelsenjuli dåden 1979sedan l

tidpunkten för barnetsvidmodernfallför detbarngällde att ett -
moderneftermedborgarskapsvensktfickgift med fadernfödelse var -

medborgarskaperhöll någotbarnet inteförutsättningendast under att
fick däremotvarandragifta medinteföräldrarnaefter fadern om var

medborgare.svenskmodernmedborgarskapsvensktbarnet varom
tillbakatidlånglagändringen sedanförtidpunktenhade vidDet

jämställa kvinnanmedborgarskapshänseendeframställts krav på iatt
betänkandeuttalades detiBl.a.äktenskapet.imed sommannen
Danmark,för Norgemedborgarskapslagarårs lag,föregick 1950 Nya

principentillämpningföljdriktig1949:45,och Sverige SOU att aven
alltidäktenskapbam itillskulle ledalika rättighetkönens attom

medborgare.svenskmodernmedborgarskapsvensktförvärvade varom
allt påframförberoddetill år 1979dröjalikväl komändringenAtt att
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farhågor antalet dubbla medborgarskap skulle öka kraftigt. Dettaattom
eftersom hadeländer fram till dess tillämpatmånga ordningen som

faderns medborgarskapinnebar endast överfördes på barnet vidatt
födelsen.

Punkterna och knyter till faderskapspresumtionen2 3 kap.l 1 §an
föräldrabalken FB. Innebörden denna presumtion modernär attav om

gift då barnet föds, så skall i äktenskapetär barnetsmannen anses som
far. Detsamma gäller modern änka och barnet föds inom sådanärom
tid efter död det kan avlat dessförinnan. Hävsattmannens vara
emellertid sedermera faderskapet enligheti med reglerFB:s härom, är
den rådande uppfattningen detta får retroaktiv verkan iatt
medborgarskapsfrågan och barnet då aldrig ha förvärvat svensktanses
medborgarskap enlighet punkteni med 2 eller

Parförhållanden frånmellan olika länder har med tidenpersoner
blivit mycket vanliga. bör i sammanhangetDet därför framhållas att
frågor äktenskap och faderskap sådana förhållandeni kan attom vara
bedöma enligt utländsk på grund den svenskarätt internationellaav
familjerätten. Bland konsekvenserna härav märks utländskaatt
familjerättsliga avgöranden kan giltighetäga i Sverige.även
Författningar intresse i detta sammanhang bl.a. lagen l904:26ärav

vissa internationella förhållanden rörande äktenskap ochom
förmynderskap och lagen 1973:943 erkännande vissaom av
äktenskapsskillnader och hemskillnader. Inomnordiska frågor om
äktenskap regleras i KF 1931:429 vissa internationella rätts-om
förhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap. frågaI

internationella faderskapsfrågor återfinns de svenska bestämmel-om
i lagen 1985:367 internationella faderskapsfrågor iserna samtom

lagen 1979: 1001 erkännande nordiska faderskapsavgöranden.om av
Enligt paragrafens andra stycke, begränsad betydelseär isom av

praktiken, skall hittebam anträffas här i riket såsom svensksom anses
medborgare intill dess Hittebam folkrättsligtutrönes. ärannat ett
begrepp mycket barn, i princip spädbarn,ett ungt ettsom avser som
anträffas övergivet och har okända föräldrar. Kravet på attsom
föräldrarna skall okända inte uppfyllt förälder ärvara anses vara om en
känd kaninte identifieras.men

denAv i bestämmelsen formuleringenvalda "anses såsom" framgår
det handlar och bestämmelsenpresumtionatt innebär därför inteom en
barnet de facto förvärvar svenskt medborgarskap.att Presumtionen

gäller barnetäven påträffas under sådana omständigheter, vidt.ex.om
flyktingförläggning, tyder på barnet har utländska föräldrar.atten som
För brytande presumtionen det tillräckligtär det utredsatt attav

barnet inte svensk medborgare.är finnsDet i sammanhanget således
inte något krav på barnets verkliga medborgarskap klarläggs. Vidatt
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bedömamedborgarskapsfråganblir attpresumtionenbrytande av
MedbL.bestämmelser iutifrån övriga

medborgarskapslagen§l2.3 a

medborgaresvenskadopterasochfyllt tolv årintebarnEtt avsomsom
medborgaresvenskadoptionenblir vid om

eller Norge,Finland, IslandDanmark,Sverige,iadopterasl barnet
eller

godkäntsadoptionsbeslututländsktadopterasbarnet2 ett somgenom
rättsförhållandeninternationella1971:796lagenenligti Sverige om

1997:191lagenlandet enligthär igällerelleradoptionrörande som
skyddHaagkonventionentilltillträdeSverigesanledningmed avomav

adoptioner.internationellavidsamarbeteochbarn

Sverigeställning irättsligaadoptivbarnsavseendeUtvecklingen
destärktsfortlöpandepositionderas samt attkännetecknas attav

föräldrarnabiologiskaoch deadoptivbarnenmellanbandenrättsliga
huvudregel 4såledesgäller1972januariSedan den 1avbrutits. som

lagbestämmelse itillämpningvidadoptivbarnkap. § FB8 att av-
rättsligsvågerlagellersläktskaptilläggerförfattningeller somannan

till sinabarnoch intebarnadoptantensskallbetydelse somanses som-
föräldrar.biologiska

emellertid tiden inteansågs1972FB årkap. 8 §införandet 4Vid av
adopteradejämställamedborgarskapshänseende fullti utattmogen

ansågdelsför detSkälen attbiologiska.barn med att enmanvar
med desamrådföregåendebordeMedbL inte görasändring utanav

leda tillskulleförändringsådan ettdelsnordiska länderna,andra att en
medborgarskap.dubblaökat antal

Såledesstyrka.förlora imed tidendockkomanförda skälen attDe
dubbla2.2jfr. avsnittMedbL§ändring l attårsinnebar 1979 av

svensk rätt.accepterades ifortsättningsvisför barnmedborgarskap
medborgar-ochadoptions-sinår 1986DanmarkändradeVidare

denändringengenomfördesSverigehänseende. Iaktuelltiskapslag nu
Paragrafenkraft.träddeparagraf iförevarandedåjuli 1992l anger

förvärvarautomatikmedbarnvilkaide situationeruttömmande ett
adoption.medborgarskapsvenskt genom

ordning krävsmedborgarskap dennaisvensktförvärvFör av
Är det tvåsvensk medborgare.adopterarden ärinledningsvis att som

svenskdemtillräckligt ärdetadopterar är att en avsompersoner
fylltharbarnet integrundförutsättning ärYtterligaremedborgare. atten
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bakgrund 4 kap. 5 § FB,skallåldersgränstolv år. Denna mot avses
inte får adopterasfyllt tolv år i principharföreskriver denatt somsom

Även medborgarskapfåi frågasamtycke. att ett nyttegetutan om
tillborde klarläggas vilket leddeinställningbarnetsansåg attattman

medborgarskap vid adoptionsvensktförvärvetdet automatiska avav
tillräcklig mognad förbarnet uppnåttålder därbarn gäller deninte över

barnet fyllt tolv årfrågan.uppfattning i Harhakunnaatt en egen
efter ansökanställetmedborgarskap ifrågan svensktavgörs omom

naturalisation.
gäller enligt punktengrundförutsättningar lnämndaUtöver som

medborgarskap barnet adopterassvensktförvärvenda villkor för attav
utomnordiskaPunktenländerna. 2de nordiskai något avserav

svensktsådant skall medföraföradoptionsbeslut och att ett
skall habeslutet antingenmedborgarskap gäller att

1971:796 internationellaenligt lagengodkänts i Sverige om-
eller detrörande adoption,rättsförhållanden att

lagen 1997:191 med anledninghär landet enligtgäller i av-
ochskydd bamtillträde till HaagkonventionenSveriges avom

internationella adoptioner.samarbete vid

utländskasåledes villkor detförsta ledet, uppställspunktenI attsom
1971:796Sverige enligt lagenadoptionsbeslutet skall ha godkänts i

råttsförhållanden rörande adoption. Behöriginternationella attom
förgodkännande nämndfråga sådant Statensärpröva en om

överklagasadoptionsfrågor NIA och dess beslut kaninternationella
hos regeringen.

emellertid sådanabehörighet undantas adoptionerFrån NlAzs som
rättsförhällandeninternationella rörande adoptionenligt 3 § i lagen om

förutsattnämnda paragraf föreskrivsautomatiskt gäller i Sverige. I att-
här isvensk medborgare eller har hemvistden adopteras inte äratt som

giltigt iadoption automatiskt blirlandet utländskt beslutett om-
i denmedborgare eller hade hemvistadoptantenSverige varom

Även såledesmeddelades.främmande beslutetnärstaten om
automatiskt här,följd paragraf blir giltigadoptionen till denna ärav

erhållas.för svenskt medborgarskap skalldetta inte tillräckligt att
fall saknar behörighet godkännaEftersom i sådant dessutomNIA attett

beslutet, adoptivbarnet stället hänvisad till ansökaiär att om
skäl för denna ordning i propositionennaturalisation. Som angavs om

adoptivbarn, 1991/92:90, 12svenskt medborgarskap för attm.m. s.
utredning gällande detdet dessa fall ofta behövs ii rätten om

med verkanfrämmande landet det står klart adoption iinnan om en
föreligger.Sverige
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denadoptioner- därmeddeladeutomlandsgodkännaskallAtt NIA
landet-härhar hemvist iellermedborgaresvenskadopteras ärsom

internationellatill lagmed förslagpropositionenmotiverades i om
enligt32l97l:ll3rörande adoptionrättsförhållanden s.m.m.

följande:

berättigatharhemvist i SverigemedochSvenska medborgare ettpersoner
deöverensstämmelse medrättsskydd iberedashärintresse ettattav

betydelsesärskild är,rättsordning.vår Avivärderingarnagrundläggande
erkännande härframhållit,harutredningen ettockså att ett avsom

medför adoptantenminderårigbeträffandeadoptionsbeslut attutländskt en
blir vistelseort.barnetsbestämmadärmed kanochvårdnadshavare

fleraelleradoption iutländskkan uteslutasdet inteEftersom ettatt en
synpunkt, kanfrån svenskolämpligframstårhänseenden ettsom

harmedborgare ellersvenskfall då barneti ärerkännande adoptionenav
skälPå anfördastötande resultat.till uppenbarthär ledahemvist nu

utländskt beslutgiltighetenförslagutredningensbiträder jag ettatt omav
här i Sverigeeller har hemvistmedborgaresvenskadoption den ärsomav

fallet."det enskildasärskild prövning iberoendegörs av

svensktför förvärvvillkorledet,punkten andraI avanges som
191enligt lagen 1997:gäller i vårt landadoptionenmedborgarskap att

skyddHaagkonventionentillträde tillmed anledning Sveriges om avav
bestämmelseinternationella adoptioner. Dennasamarbete vidbarn och

julikraft den 1997.iMedbL trädde i l
Ändamålet förbl.a. garantiermed Haagkonventionen upprättaär att

beaktandesker medinternationella adoptionersäkerställaatt att av
grundläggande rättigheterför barnetsoch med respektbarnets bästa

artikel a. konventionensinternationell l Averkänns rättsåsom dessa i
artiklarna.kortfattat beröras någraskall här endastinnehåll i övrigt av

beskrivning respektiveochArtiklarna 4 5 statsgenom en avanger -
för adoptioner enligt konventionen. Igälleråligganden de villkor som-

fåradoptioninnanartikel gällerenlighet med 4 ursprungsstatenatt en
bästatill barnetsfastställt adoptionenha ärgenomföras bl.a. skall att

uppställs deartikelvederbörlig ordning. I 5ioch samtycken lämnatsatt
förmottagarlandets sidauppfyllda frånskallförutsättningar som vara

fastställt deMottagarlandet skall bl.a. haskall få ske.adoption attatt en
erhållit denoch delämpligaadoptivföräldrarnatilltänkta är att

nödvändig.rådgivning kansom vara
verkan adoptionererkännande ochhandlarArtiklarna 23-27 avom

gällerartikel punktenfördragsslutande Enligt 23 lmeddelade i stat.en
med vad föreskrivs igenomförts i enlighetadoption haratt somen som

fördragsslutandeövrigadekonventionen skall erkännas i staterna
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adoptionen verkligen genomförts påomedelbart grund lag. Attpå av
denintyg behörig myndighet istyrkasföreskrivet skallsätt genom av

centralmyndighetbehörig i Sverige ärdär adoptionen har ägtstat rum
fördragsslutande erkännaartikel kan vägraNIA. Enligt 24 stat atten

hänsyn till barnets bästamedendast adoptionenadoption tagenen om
för dengrunderna rättsordningen iuppenbart oförenlig medär staten.

skall avslutningsvis artikel 39Haagkonventionen nämnasfrågaI om
inverkar på något inter-föreskrivs konventionen intei vilken att

fördragsslutandenationellt instrument de är Detstaterna partersom
de nordiska länderna finnsdet mellanbör därvid noteras att en

innehåller internationellt privaträttsligafrån årkonvention 1931 som
adoption och förmynderskap.bestämmelser äktenskap, Konven-om

för förordningenligger till grund 1931:429 vissationen i sin tur om
rörande äktenskap, adoption ochinternationella rättsförhållanden

artikel Haagkonventionenförmynderskap. Följden 39 i blir såledesav
fallerde nordiska adoptioner in under den nordiskaatt som

Haagkonventionens regleringkonventionen inte påverkas ävenav om
de ocksåbåda berörda nordiska skulle ha tillträtt Haag-staterna
konventionen.

lagenkommer regleringen i 1971:796 internationellaDäremot om
rättsförhållanden rörande adoption, inte grundar sig på någonsom
internationell överenskommelse, förhållandei till övrigaatt
konventionsstater få för Haagkonventionen devika i avseendenge som
denna innehåller bestämmelser. Framförsärskilda allt gäller det
Haagkonventionens erkännande utländskaregler adoptionsbeslutom av

kommer bestämmelserna erkännande i års lag.ersätta 1971attsom om
Exempel på det dvs. den svenska lagen i ställetnärmotsatta -
kompletterar konventionen frågai adoptionens rättsverkningarär om-
vilka inte reglerats på uttömmande i Haagkonventionen.sätt Denett
svenska lagens kan således, det visar detta lagrum fråga4 § sig iattom

rättsverkningar starkare skyddinnebär för barnet det skyddänettom
föreskrivs artikel konventionen, tillämpligi 26 isom anses vara som en

komplettering till konventionen.
svenskt medborgarskap i enlighet med den aktuellaFörvärv av nu

paragrafen förske vid tidpunkten adoptionsbeslutet och såledesanses
inte beslutetdetta vinner laga kraft. Att vunnit laga kraft däremotnär är

nödvändig förutsättning för konstatera förvärv svensktatt atten av
medborgarskap skett.

Enligt kap. upphör, såvitt angår adoptivbamets ställning till4 7 § FB
adoptanten och dennes släktingar, all verkan adoptionenav om
adoptivbamet adopteras adoptantens make eller adoptantenänav annan
ingår äktenskap rättsverkan adoptionenmed adoptivbamet. Att påav
detta upphör, inverkar inte på det medborgarskap förvärvatssätt som
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det sigAnnorlunda förhålleradoptionsbeslutet. omgenom
dåogiltigt;godkännandet visar sigelleradoptionsbeslutet ansesvara

ha uppkommit.aldrigmedborgarskapsvensktnågot

medborgarskapslagen2 §2.4

före äktenskapetkvinna, blirutländskmedäktenskapsvenskIngår man
fylltogift ochdetmedborgare,svensk ärmakarnatillfött barn om

aderton år.

medborgarskapsvenskterhållandeförvillkorenParagrafen reglerar av
sedanändratsordalydelse har inteParagrafenslegitimation.genom

tillkomsten MedbL.av
blir, inteutländskfar ochsvenskbarn tillEtt ommorenen

svenskvid barnets födelse, intevarandraföräldrarna gifta medär
svenskeemellertid denGifter sigMedbL.medborgare enligt l§

svenskblir deras barnutländska kvinnan,därefter denmedmannen
förevarande paragraf.med tillämpningmedborgare av

saknartidpunkten för barnets födelsevidmedborgarskapFaderns
fadernavgörande ställetidetta sammanhang. Det ärbetydelse i varom
ingående.tidpunkten för äktenskapetsvidsvensk medborgare

svenskaerhållitfadern sittdärför tillämpligParagrafen även närär
omfattatsfödelse barnetmedborgarskap efter barnets utan attmen av

förvärvet.
för ogiftafaderskapspresumtion gäller inteBestämmelserna i FB om

fastställas antingenfall skall faderskapetföräldrar aktuellaiutan nu
faderskap sker skriftligenBekräftelsebekräftelse eller dom. avgenom

socialnämnden. Skallgodkännasbekräftelsenoch vidare skall av
domstolen skalldom gällerfastställasfaderskapet i stället attgenom

haft samlag medhanfar, detförklara är utrett attman vara omen
med hänsynavlat och dettid då barnet kanbarnets under den varamor
honom.sannolikt barnet avlatstill samtliga omständigheter är att av

från föräldrarnasfrån tidpunktengällerLegitimationsförvärv
intevid denna tidpunktfaderskapet ännugiftermål. de fall dåI

svensk medborgarebarnet blivitkonstaterandetfastställts, är attav
blivit gjordfaderskapsfastställelse. dennaframtida Närberoende av en

verkan frånmedborgare medsvenskdock barnet ha blivitanses
tidpunkten för giftermålet.
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medborgarskapslagen§22.5 a

eller 2 § ärenligtmedborgarskap lsvensktförvärvatbarn menHar
ochmedborgaresvenskfödelseför barnetstidensedanfaderbarnets

ellerdomstolsvensk ettavgörandeslutligthar han genomavgenom
barnetvårdnadenfåttsocialnämndengodkäntsavtal ensamomavsom

vårdnadenfåtteller gemensamtmoderbarnetsmedeller gemensamt
förvärvarskattemyndighet,hosregistreringmodermed barnets genom

eller, vidfadernmedborgarskap attsvensktbarnet gemensamgenom
stycketförsta§i llmyndighetdenhosföräldrarnavårdnad, angessom

år.fyllt adertonbarnetinnandettaönskananmäler sinskriftligen om
samtycke.barnetsfordrasår,femtonfylltbarnetHar

kraft den lträdde ilydelseursprungligasinibestämmelse,Denna som
mellanjämställdhetenökaambitionenuttryck för attjuli 1979, är ett

barn.medborgarskap tillsvensktöverförafråga rättenföräldrar i attom
skälet till detoch ärgenomslagfåttdockprinciphar dennaFullt ut

barnfar och hansmellan utomsamhörighetenansett attatt enman
intefaderskapetsjälvautsträckningsådanikan variera attäktenskap

medborgarskap prop.fadernsfårbarnetmotiverakan attensamt
FB:sståndpunktför denna ärskäl attYtterligare54.1978/79:72 etts.

dåtillämpligaendastfaderskapspresumtion ärlegalbestämmelser om
efter honom.änkatidsedan kort ärfar ellergift med barnetsmodern är

Redanfödelse.efter barnetsfallandrasker iFaderskapfastställelsen av
55 mötauttalades i storaskulle detskäletdet prop. s.samma --

frånretroaktiv rättfall barneti dessasvårigheterpraktiska att ge
medborgarskap.fadernsfödelsen till

vårdnadfråga äriförutsättningarnaangivnaparagrafende iNär om
iföreliggaoch barnetfadernmellansamhörighetuppfyllda, antas

medborgarskapöverföra sittskall kunnaför faderntillräcklig grad att
alltsedanfaderngällerförutsättningtillkommande attbarnet. Sompå

medborgare.svenskha varitskallfödelsebarnets
svenskt hängermåsteåberopasvårdnadsavgörandeAtt ett varasom

gäller ivårdnadsavgöranden inteutländskadelsmed attsamman
vårdnadsbeslutendastefterlagstöd, dels strävan attSverige utan en

ibeaktasskallbästabarnetsmedöverensstämmelsestår isom
ledakanordning56-57. Denna1978/79:72prop.sammanhanget s.

vårdnadsavgörandenutländskaeftersompraktikeniproblemtill vissa
följdtillSverigegäller iutsträckningganskai avstornumera

utländskaerkännandel989:l4i lagenregleringen avom
f°ar utgåhäravkonsekvens ärEn attvårdnadsavgöranden manm.m.

ansökanfadersavvisaskulledomstolsvenskfrån ensamomatt enen
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vårdnad sådant förordnade redan hade fastställts utländskettom genom
dom sådanmed giltighet i Sverige. I situation skulle det således inteen
finnas möjlighet för barnet erhållanågon svenskt medborgarskapatt
med paragraf.tillämpning dennaav

Bestämmelsen alternativt kan åberopaatt ettom man av
socialnämnden godkänt vårdnadsavtal trädde i kraft den aprill 1998
och konsekvensändring till följd ändringar i FB. dettaIvar en ren av
sammanhang skall bara ändringarna syftari FB tillnämnas att att
underlätta för samförståndslösningar frågai vårdnad och umgängeom

förbana ökad användning vårdnad.vägsamt att av gemensam
paragrafenI slutligen alternativ fadern fått vårdnadenattanges som

med barnets registrering hos skattemyndighet.gemensamt mor genom
Enligt kap. kan6 4 § andra stycket FB ogifta föräldrar få gemensam
vårdnad registrering hos Skattemyndigheten efter anmälangenom av
dem båda

l till socialnämnden i samband med nämnden skall godkännaatt en
faderskapsbekräñelse, eller

2 till Skattemyndigheten under förutsättning förordnandeatt om
vårdnaden inte har meddelats tidigare och föräldrarna och barnetatt

svenska medborgare.är

Att endast punkten kommer frågal i alternativ i samband medsom
anmälan svenskt medborgarskap för barn följer punkten 2attom av
förutsätter barnet redan vid registreringstidpunkten svenskatt är
medborgare.

barnetHar fyllt femton år krävs det samtycker till anmälan. Dettaatt
motiveras i propositionen, 1978/79:72 57, det rimligtatt atts. av anses
barn uppnått denna ålder inte sin vilja skall bli svenskmotsom
medborgare och följd därav eventuellt förlora utländskasittsom en
medborgarskap.

Förvärv svenskt medborgarskap i enlighet med denna paragrafav
ske fr.o.m. den dag då anmälan kom in till den beslutandeanses

myndigheten.

2.6 3 § medborgarskapslagen

Utlänning, oavbrutet haft sitt hemvist i riket från det han fylltsom
år och dessutom halttidigare sitt hemvist här undersexton sammanlagt

minst fem förvärvarår, svenskt medborgarskap efter det hanatt,genom
fyllt tjuguett år innan han fyllt tjugutre år, hos den myndighetmen som

i ll § första stycket skriftligen anmäla sin önskan blivaattanges
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ellernågonimedborgare staticke ärmedborgare. Densvensk som
medborgarskap attutländskasittförloraskulle genomhanstyrker, att

redananmälansådandock göramåmedborgarskap,svensktförvärva
hemvist ihar sittanmälanförvid tidenhanår,adertonfylltdå han om

underhärhemvisthaft sitttidigaredessutomochfem årsedanriket
fem år.minstsammanlagt

ickestadgatstycket ärförstavad ikrig, ägeririketDå är
däreller ägtfientligimedborgare statden ärå somtillämpning som

imedborgarskapförvärvadetförlorat attutanmedborgarskap men
stat.annan

förvärvfrågagäller ivadreglerar avParagrafen omsom
increscens.s.k.Sverigehemvist ilångvarigmedborgarskap genom

vuxitbamutländskauppfattningenpå attbyggerBestämmelsen som
tillstarktsåknutitshardärigenomlandetiskola härioch gåttupp

önskar.de såmedborgaresvenskablibör hade rättSverige att omatt
villkorsamtligauppfyllandekrävsparagrafentillämpningFör avav

alternativ.andefölji något av

A
ochår,tjugotreintetjugoettha fylltskallSökanden1 men

fyllthonellerdet hanfrånSverigeihemvisthaft sitthaoavbrutet2
år,sexton v

ihemvisthaft sitthadessförinnanvidareskalleller honhan3
sammanlagtunderellerFinland NorgeDanmark,Sverige,antingen

år.femminst

B
saknaochårtjugoettintefyllthaskallSökandenl arton men

medborgarskapetutländskadetstyrkaellermedborgarskap att
medborgarskap,svensktförvärvvidförloras av

ihemvisthaft sitthaanmälanförtidenvidskalleller hon2 han
sedan fem år,Sverige

hemvist ihaft sitthadessförinnanskall vidareeller hon3 han
sammanlagtunderFinland eller NorgeDanmark,Sverige,antingen

fem år.minst

förstaför"hemvist"används begreppetparagrafenaktuelladenI nu
paragrafer-lagensfleradärefter iåterkommerMedbL. Detigången av

naturalisationmedborgarskapförvärvmedsambandsåväl i genomav
kanochanmälan sammantagetförvärvvid vissa genomsom -

hemvistbegreppet ärtolkningenochinnebördenkonstateras avatt av
MedbL.tillämpningenförbetydelsestor av
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grundläggande kravDet skälet till uppställs frågai hemvist äratt om
bör ha kunskaper och integrerad deti svenskaatt en person om vara

samhället innan medborgarskap beviljas. Till det kommer kravetatt
naturligtvis också har betydelse för möjligheten bedömaatt en
utlännings lämplighet bli svensk medborgare, något dock äratt som
relevant endast det handlar naturalisationnär eftersomom
myndigheterna företari sådana ärenden diskretionär lämplighets-en
prövning. anmälningsfallen har sökandenI däremot ovillkorlig rätten

förvärva svenskt medborgarskap för det fall han eller hon uppfylleratt
de i respektive paragraf uppställda villkoren.

Hemvistbegreppet helt okompliceratinte ochär prövningen detav
kan ibland innefatta svåra överväganden. En redovisningnärmare av
begreppets tillämpning beräkning tid i denav m.m. ges- -
framställning följer anslutningi till MedbL.6§ förevarandeIsom
sammanhang redogörs därför endast för den innebörd tennensom
hemvist ha det förekommer i MedbL.näranses

Med hemvist den där bosatt på faktisktär ochort ettavses en person
Ärvaraktigt Det avgörandesätt. såledesär inte folkbokförd.ärvar man

skriven i Sverige, likväl bor i utlandet, han elleren person men anses
hon därför inte ha sitt hemvist här i landet. En sak är attannan
begreppet hemvist inte i och för sig utesluter har hemvist iatt en person
flera länder.

Av betydelse vid bedömningen någon harstor hemvist iav om
Sverige är avsikt. För hemvist skall föreligga måsteattpersonens anses
det hos i fråga finnas avsikt varaktigt kvar iatt stannapersonen en
Sverige det s.k subjektiva rekvisitet. behöverDet inte frågavara om

här för alltid, det får inteatt stanna heller handla tillfälligamen om
vistelser för exempelvis studier eller besök hos släktingar.semester, Av
vikt vid prövningen det subjektiva rekvisitet utlänningenärav om
ansökt uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Om så falletärom
får han eller hon normalt ha visat sin avsikt i landet.att stannaanses

Det ingår inte något tidsvillkor i själva hemvistbegreppet. En
utlänning kan alltså ha hemvist i Sverige redan från tidpunkten för

Åankomsten hit. andra sidan behöver den omständigheten vistelsenatt
här långvarigär inte med nödvändighet innebära frågaiatt personen

ha hemvist i Sverige.anses
Hemvistbegreppet förutsätter vidare vistelsen i Sverige legal.äratt

Den vistas här söka erforderligt tillstånd och i ställetutan hållerattsom
sig undan kan således inte ha hemvist här. Inte helleranses anses en
utlänning, vistas här sedan han eller hon lagakraftvunnetettsom genom
beslut avvisats eller utvisats landet, ha hemvist i Sverige.ur

Att utlänning vistas i Sverige under falsk identitet utesluteren
däremot inte han eller hon likväl kan ha hemvist här.att En sakannan
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tidsådansigtillgodoräknafårinte sompraxisenligtär att man
naturalisationsärende.hemvisttid i ett

avslutningsvisskall noterasinnebördhemvistbegreppetsfrågaI om
dels sittSverige,i"hemvistbegreppetmeddelssigMedbL röratt

skall hauppställsvillkor attdet personSverige. När enihemvist som
hindrardet inget attfinnstidvisssedanSverige somhemvist ihaft

hemvistland. Sittnågoti annathemvist ävenhaftsamtidigtpersonen
Sverigesåväl ihemvistharfall därsådanadäremotutesluter personen

huvudsakligadethelleralltså inte atträckerland. Deti annatsom
Sverige.ihemvistet är

hemvist. AttsittMedbL är§i 3används enbegreppDet som
delvisordningdennamedborgarskap isvensktvid förvärvutlänning av
påberorNorge attFinland ellerDanmark,ihemvisthañ sitthakan

tillämpningensåvittMedbLa§med lO avenlighetiSverige avser-- ihemvistländermed dessa attavtalingåttMedbL om3 §
måndeniSverigehemvist imedlikställsfördragsslutande stat
förefem årtidigareoch änålderårsföreinfallithemvisttiden sexton

anmälan.
dvs. tjugoettA-alternativet,föråldersgränsenden nedrefrågaI om

301950:217prop. attlagårstill 1950förarbetenauttalades i s.år,
årvidåldersgränsen artonför sattestaladeskälfanns attdet som

vissaoch ivämpliktshänseendefördelar imedföraskulledeteftersom
ochyrkesvaltillmöjlighetervederbörandesbetydelse förhafall även

iregleringenemellertidkonstaterades attSamtidigtutbildning.
intemedborgarskaplandsrespektivesådanländeråtskilliga attvar

grundmedborgarskap påutländsktförvärv avförlorades avgenom
viktentillMed hänsyn attålder.årsgjord före tjugoettanmälan av

möjligabegränsades i störstamedborgarskapdubblaantalet
fåskulleanmälanhuvudregeldärför attföreslogsutsträckning som

år.fyllda tjugoettefterförstgöras
det31uttalades prop. attåldersgränsendenavsågVad övre s.

angivnaparagrafeniunder detorimligtansågs att sompersonen -
medborgarskapsvensktförvärvatkunde haåldersintervallet sommen

årmångakansketillfälleskulle ha attmöjligheten-utnyttjavalt inteatt
handling.ensidigmedborgaresvenskbli engenomsenare

styrkasjälvÄr henneellerdet honom attåliggerårsökanden 18-21
svensktvid förvärvförlorasmedborgarskapetutländskadet avatt

utländskadethindraringetdärvid attfinnsmedborgarskap. Det som
detsådant attpå sättvillkorat attbefrielse ärbeslutet angerom

hanförutsättningundermedborgarskap attsittbefrias frånpersonen
vanligtrelativtvidaremedborgarskap. Det ärsvenskterhållereller hon

vid förvärvautomatisktförlorasmedborgarskaputländskt avatt ett
utlärmingendet inte attkrävsfallendeiSverige,medborgarskap i av
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han eller hon företer bevisning innehållet andrai den statensom
lagstiftning.

Vid fyllda tjugoett år gäller inte längre något krav på samtidig
förlust det utländska medborgarskapet. förarbetena,I SOU 1949:45av

51 motiverades detta med det inte ansågs rimligtatt atts. en
främmande skulle kunna hindra i Sverige född ochstat en uppvuxen
myndig från bli svensk medborgare.attperson

Andra stycket innebär då riket i krig första stycketär inteatt- är-
tillämpligt på den medborgare fientligi eller där haftstatsom som
medborgarskap förlorat det förvärva medborgarskap iutan attmen

Bestämmelsen har sin förklaring i regleringen i Danmarkstat. attannan
och Norge under andra världskriget medförde del medborgare iatt en
fientlig blev danska eller norska medborgare.stat

Tillägget avseende statslösa gjordes eftersom villepersoner man
hindra kringgående bestämmelsen den fientligaett att statenav genom
fråntog sina i Sverige bosatta medborgare deras medborgarskap prop.
1950:217 33.s.

2.7 4 § medborgarskapslagen
Har någon, vid födelsen blivit svensk medborgare och oavbrutetsom
haft sitt hemvist här riketi intill aderton års ålder, förlorat sitt svenska
medborgarskap, återvinner han, han sedan två år har hemvist i riket,om
medborgarskapet hos den myndighet i förstall §attgenom som anges
stycket skriftligen anmäla sin önskan härom. Den utländskärsom
medborgare återvinner dock icke svenskt medborgarskap, med mindre
han styrker, han därigenom skulle förlora det utländskaatt medborgar-
skapet.

Paragrafen det möjligt förgör blivit svensk medborgareen person, som
vid födelsen förlorat detta medborgarskap, underattmen som senare
vissa förutsättningar återfå svenskt medborgarskap ettgenom
anmälningsförfarande. Sökanden undgår därigenom den prövning som
regelmässigt sker i ärenden naturalisation.om

Möjligheten till återvinning står således endast för denöppen som
förvärvat sitt svenska medborgarskap födelsen. Vidare fordrasgenom

sökanden oavbrutet haft sitt hemvist häratt i landet från födelsen till
års ålder, något i förarbetenaarton SOU 1949:45 55som s.

motiverades med från återvinningsmöjligheten ville uteslutaatt man
tidigare svenska medborgare saknar verklig anknytning tillsom
Sverige. Skälen för det tillkommande kravet på hemvist i Sverige sedan
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svensktförvärvamöjlighetskall ha attsökanden inteårtvå attvar
bliåtertillfällehañhar atthonellerhanförränmedborgarskap
haskallmyndigheternaförhållanden samt attlandetsmedförtrogen

ellerutvisningundantagsfallsällsyntaimöjlighet genomatt -
frånhärönskvärdainte ärhindralandet-förpassning sompersonerur

medborgarskap.svensktåtervinnaatt
börhemvist attfråga noterasivillkorparagrafensSåvitt omavser

framhemvistetfrågaanvänds iriketihärhemvist omuttrycket sitt
föreskrivstvåårskravetbeträffandedetmedanålderårstill arton

innebäri rikethär atthemvistsittSkillnaden ärriket. attihemvist
varit iskall hadetochhemvistenbart atthaftskall ha ettpersonen

finnsintedetdäremotinnebärriket" atti"hemvistBegreppetSverige.
ochSverigebåde ihemvistharhindernågot mot att personen

utomlands.
honellerhanstyrkamåstemedborgare attutländskDen ärsom
detförlorarmedborgarskapetsvenskadetåtervinningen avgenom

dubblauppkomstenundvikadetmed ärSyftet attutländska. av
medborgarskap.

ihemvistmedjämställsparagrafdennatillämpningenVid av
ihemvistmedborgarskapslagena§med 10enlighetSverige i --

ålder.årstolvintillFinlandellerDanmark, Norge
medborgarskap har ävensvenskasittförloratPersoner som

varvidnaturalisationmedborgarskapsvensktåterfåmöjlighet genomatt
svenskförutvarandebeviljas. Ennormalthemvistvillkoretfråndispens

regelålder, kanintillSverigeibosattvaritmedborgare, somvuxensom
eftertideller kortomedelbartmedborgarskapsvenskaåterfå sitt

Även svensk medborgaretidigareSverige.till somåterkomsten en
hemvisthaft sittbarntidkortareunderendastelleraldrig somen -- längredock någotfall krävsdessaIdispens.erhållakanhär en

två år.normaltSverige,hemvisttid i

medborgarskapslagen§52.8

medför dettaeller 4enligt 3medborgaresvenskutländskBlir man
hemvistharbamogiftaför hansjämvälmedborgarskapsvenskt som

vårdnadenharhanår,adertonfylltochriket omhär i ensamom
modernochmodermed barnetsvårdnadenhar gemensamtellerbarnet

medborgare.svenskär
medborgarskapförvärvarbarnstadgatstycket är attVad förstai om

påtillämpningmotsvarandeskall ägamed faderntillsammans
modem.ochmellan barnförhållandet



54 Den nuvarande ordningen SOU 1999:34

Blir fader och moder till ogift bam har hemvist här ochi riketsom
fyllt aderton år samtidigt svenska medborgare enligt eller3 4

medför detta medborgarskapsvenskt jämväl för barnet, barnet stårom
under bådas vårdnad.

Paragrafen, erhöll sin nuvarande lydelse den januaril 1977,som
reglerar under vilka förutsättningar ogift barn får svensktett
medborgarskap barnets far och/eller förvärvar svensktattgenom mor
medborgarskap efter anmälan enligt 3 eller 4 § MedbL. Paragrafen är
dock tillämplig svenskt medborgarskap förvärvasäven när enligt §7 a
sista stycket enligt b och10 § MedbL.samt c

Grundförutsättningarna för barn biperson till sinaatt ett som
föräldrar eller till någon dem skall kunna förvärva svensktav- -
medborgarskap barnetär att

inte har fyllt är,arton-
ärogift,-
har hemvist i Sverige vid tidpunkten för huvudpersonens förvärv av-

svenskt medborgarskap.

Paragrafen uppställer vidare vissa förutsättningar i fråga denom
rättsliga vårdnaden barnet. reglerDessa innebär bl.a. barn-att ettom

står under vårdnad utländska föräldrar blirintesom gemensam av -
svensk medborgare biperson endast den föräldrarnasom om ene av
förvärvar svenskt medborgarskap anmälan. Dock kan sådantettgenom
barn under vissa förutsättningar få svenskt medborgarskap genom
naturalisation.

Till skillnad från vad gäller enligt 2 § uppställs förevarandeisom a
paragraf inte något krav på vårdnadsavgörandet skall svenskt.att vara
Utländska vårdnadsavgöranden gäller i Sverige skall såledessom
beaktas vid tillämpning paragrafen.av

Är förutsättningarna enligt paragrafen uppfyllda sker förvärvet av
medborgarskap automatiskt och det således inteär möjligt undantaatt

barn från förvärvet. Finns någon anledningett sådana önskemål kanav
föräldern i stället välja ansöka naturalisation.att om

För det fall förvärvar svenskt medborgarskap ien person som-
egenskap biperson enligt själv5 § har barn, detta barn haav anses-
förvärvat svenskt medborgarskap vid tidpunkt sin förälder.samma som
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medborgarskapslagen6 §2.9

medborgaresvensktillansökankan påUtlänning tas upp
hannaturaliseras om

identitet,styrktl sin
fyllt år,2 arton

norskellerisländskfinländsk,dansk,eller, i frågafem år3 sedan om
landet,här ihemvistharsedan två år samtmedborgare,

vandel.hederligkomma föraförväntasfört och kan4 att en
Även uppfyllda kanstycket 2-4 inte ärförstaenligtvillkorenom

beviljas,naturalisation
medborgare,svensksökanden blirlandetförtilll det är attgagnom

gift medellersvensk medborgare årvarittidigare harsökanden2 om
ellermedborgare,svensken

finnsförhållandensökandenstillhänsynmeddet3 annarsom
medborgarskap.svensktförsärskilda skäl ett

Även kanstycket inteförsta lenligtidentitetstyrktkravet påom
årminst åttasedansökandenbeviljas,uppfyllas får naturalisation om

hanidentitetsannolikt denochhemvist här i landet görhar att uppger
riktig.är

invandrarverk.Statensnaturalisation prövasFrågor avom
grundbeviljas påskallnaturalisation attdockRegeringen avgör avom

för landet.det tillär gagn
ochförlorar det imedborgarskap inteutländsktsökande medOm en

krävssådan verkanfördetnaturalisation ettmed sin utan en
eller någonregeringutländskadenmedgivande statens annanav

sökandennaturalisationvillkor fördetmyndighet, kan attangessom
sådantstyrkertidinvandrarverk inom vissinför ettStatens att

medgivande lämnats.
huruvidabestämmasskall detnaturalisationbeslutI ett om

underogifta barnsökandensskall omfattanaturalisationen även arton

ar.

medborgarskapsvenskterhållandeförvillkorenParagrafen reglerar av
utlänningnaturalisationMednaturalisation. att genomavses engenom

fickParagrafen sinmedborgare.tillsärskilt beslut statsupptasett en
tidlångsedandå det i praxis1999den januarinuvarande lydelse l

Vidarei lagtexten.identitet fördes instyrktetablerade kravet på
tillmöjlighettidigarejämfört mednyhetvilketinfördes envar en --

dispens från detta krav.
naturalisations-avseendeoch praxislagstiftningåren harSett över

kravet påharSåledesförändringar.genomgått attvillkoren vissa t.ex.
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sökanden skall kunna försörja bort. Vidare har hemvistkravetsig tagits
sänkts etappvis och början 1980-talet slopades det obligatoriskai av
intyget svenska föravseende kunskaper i språket närmareen
redovisning vad tidigare gällde i fråga språkkunskapersom omav
hänvisas till avsnitt 17.3.

villkor uppställs för naturalisation hänförligaDe tillärsom
tidpunkten för medborgarskapsärendet. skallbeslutet i dockDet
framhållas någon absolut rättighetdet inte äratt att genom
naturalisation erhålla svenskt medborgarskap de beslutandeutan
myndigheterna har fri följer förs.k. prövningsrätt. övrigt indirektDetta
redan paragrafens formulering "kan på ansökan till svensktasav upp
medborgare". föreligger viktig skillnad vadHärvidlag moten som
gäller vid förvärv svenskt medborgarskap efter anmälan; i dessa fallav
har anmälaren absolut bli svensk medborgare underrätt atten
förutsättning han eller hon uppfyller de i respektive paragrafatt
angivna villkoren.

2.9.1 på styrkt identitetKravet

Som finns det från den l januari 1999 möjlighet erhållaangetts att
dispens från kravet på styrkt identitet. Huvudregeln dock fortfarandeär

skall kunna styrka sin identitet vid ansökanatt svensktman om
medborgarskap.

Kravet på styrkt identitet hänger med bl.a. beslutatt ettsamman om
svenskt medborgarskap kani princip inte betraktas nullitetsom en
verkningslöst det meddelats påäven grundval falska uppgifterom av

identiteten. Det vidare så kap.är 2 7 § andra stycketattom
regeringsformen omöjliggör återkallelse beslut svensktettav om
medborgarskap tillkommitdet haräven under sådana omständig-om
heter.

det följandeI lämnas sammanfattande redovisning hur kraveten av
på styrkt identitet tillämpas i praktiken. För ingåendeen mer
redovisning hänvisas till kommitténs delbetänkande Medborgarskap
och identitet SOU 1997: 162.

Vid ansökan naturalisation ankommer det på sökanden atten om
styrka de uppgifter lämnas identitetshänseende.i Sökanden skallsom
styrka ålder och normalt vilket medborgarskapäven han ellernamn,
hon har. kan emellertid iblandDet svårt fastställaattvara
medborgarskap på grund omständigheter sökanden inte råderav som

oklara hemlandsbestämmelseröver, medborgarskap. Dettat.ex. om
då, förutsättningunder identitetenutgör i övrigt fastställd, inteäratt

något hinder för naturalisation.
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tvekanråda någonnaturalisationstillfállet inteskall vidDet
vid den prövningUtgångspunktenidentitet.sökandensbeträffande som

godtag-påstyrkt sin identitethaförsökanden ettgörs är attatt anses-
original alternativthemlandspass iföretekunnaskallbart sätt ett en-

myndighetutfärdad behörigoriginaliidentitetshandlingfotoförsedd av
ihandlingens äkthet inte sättsförutsättningunderallthemlandet,i att

riktmärke gällerochbevisvärderingfri attråderfråga. Det som
identitets-utfärdade påtillförlitliga ochskallhandlingarna ett urvara

handling intebl.a.detta följertillfredsställande Avsått. attsynpunkt en
beskaffenhet.alltför enkelfår vara av

iockså det änbevisvärderingenfria ärföljd den attEn omav -
identitetha styrkt sinförekommerundantagsfall att person ansesen-

sighandling inågon ärvisakunnathan eller hon intetrots att somupp
bliskall kunnadettabeviskravet. Föruppfyllaförtillräcklig attatt
deden ellerärendet,det i utöverregelmässigtaktuellt krävs att

omständigheterytterligareföreliggeråberopas,handlingar gersomsom
identiteten.sökanden uppgivnaför denstödoch otvetydigtstarktett av

inteinnebärdispensmöjligheteninfördaDen att person somen -
medborgarskapsvensktkan beviljaslikvälstyrka identitetkan sin -

identitetensannolikt den uppgivnahan eller honefter tid görviss attom
både uppgifternatrovärdig beträffandeSökanden skallriktig.är vara

styrkas.till identiteten inte kananledningenochidentiteten attom
anförde Socialförsäkrings-sannolikhetsbedömningenfrågaI om

l998/99:SfU3Medborgarskap och identitetbetänkandetutskottet i s.
vidhållitsökandenböromständighet är9 väga tungtatt omsomen

ivistelsen Sverige. Talarunder hela iuppgifter identitetsinsamma om
börden uppgivna identiteten,omständighetersådant fall inga emotett

skriftliguppgiftema stödspådet uppställas kravinte att av annan
identitetsuppgifter harhar ändrat sinafall sökandeutredning. de dåI en

efterändringen skettbetydelseutskottet,det, alltjämt enligt om
påuppgifterna lämnatseller demyndighetpåpekande någon om nyaav

styrkasidentiteten kansjälv del i intesökandeninitiativ. Har atteget
denförsvårande ikan kommadetta utgöra momentettatt

vid dispensprövningen.skalltrovärdighetsbedömning görassom
förlängdförenad med krav påmöjligheten till dispensAtt är ett

medföradetgrund i bl.a. störrehar sinhemvisttid åtta år att anses--
uppgifter sökanden lämnardetrovärdighetenmöjligheter bedömaatt av

framfåför honom eller henneincitamentäven utgör attettsamt
erforderliga handlingar.
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Åldersvillkoret2.9.2

fylltsökandennaturalisationsjälvständig ärförvillkorenEtt attav
fall.bl.a. följandekan iåldersvillkoretfrånår. Dispensarton ges

svenskadopteratsårunderutländskt bamEtt arton avsom
underfrån åldersvillkoretdispensnormaltmedborgare beviljas

hardispensergällande i Sverige. Dessaadoptionenförutsättning äratt
MedbL innebärinförandet §omfattning efter ldock minskat i av a som

desvensk medborgare iadopterasunder tolv årbarnatt numeraavsom
adoptionen.medborgareautomatiskt blir svenskflesta fall genom

barnetsmeddelas då någonvidare dispensförekommerDet att av
och ellermedborgare antingenföräldrar svenskbiologiska är ensam-

föräldern har vårdnaden barnet. Detandremed dengemensamt om-
förvärvat svensktföräldrarnanågonhandlar främst när avom

barnet samtidigt blivitfödelsemedborgarskap efter barnets utan att
svensk medborgare.

åldersvillkoret meddelatsfrånundantagsfall har dispens ävenI om
vårdnadshavare svensk medborgare.rättsligainte någon barnets årav

bam varit medborgare iSådana dispenser har normalt annatavsett som
tid vistats i Sverige fosterbamnordiskt land och under långsom som

hos svenska föräldrar.

Hemvistvillkoret2.9.3

enlighet med första stycket, tredje punkten, kan utlänningI en
fem eller fråganaturaliseras han eller hon sedan år iom om-

land sedan har hemvist här imedborgare i nordiskt två årannat -
landet.

tillämpning MedbL harHemvistbegreppets innebörd vid av
där grundlägganderedovisats under avsnitt det2.6. Som ärangetts

börskälet till krav på viss hemvisttid ha kunskaperär att en person om
svenska för få svensktoch integrerad det samhälleti attvara

medborgarskap. naturalisationsärenden, där det sker diskretionärI en
lämplighetsprövning, har vidare betydelse för möjlighetenkravet att
bedöma lämplighet bli svensk medborgare.utlännings atten

nuvarande femårskravet2.9.3.1 Det

fem års hemvist vid naturalisation utomnordiskKravet på av
medborgare har gällt sedan 1970-talet då det genomfördesmitten av en
sänkning från till fem år prop. l975/76:l36, 1976:469.sju SFS Det
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förförutsättningarnasänkningenföravgörande skälet attvar
hadeförhållandensvenskain imöjligheter växautlänningamas att

förutsättningarinvandrarnasförbättraförrad åtgärderändrats. En att
förflutnaunder degenomförts närmastsåledeshadeför integration

deltagande ividledighet och löntillmöjlighetlagenligåren, bl.a.
åtgärder habl.a. dessaansågsInvandrarnasvenskundervisning. genom

ochsvenska samhälletinlemmas i detförrsnabbarefått möjlighet änatt
den i lagenfrågadärför isättasenligt propositionendet kunde om

motiverad. Ifortfarandekvalifikationstidenföreskrivna var
längd ihemvisttidenskravet påocksåunderströkspropositionen att

utlänningarbehövdes förvadhögreborde än attprincip inte sättas som
samhället.svenskai detinlemmasskulle hinnaallmänheti

tillställningriksdagenhade1994/95 treriksmötetUnder att ta
naturalisation. motionvid Ihemvistkravetrörandemotioner

tidenanfördes såledesm.fl. mLindbladGullan1994/95:Sf20 attav
fem årutsträckas frånbordemedborgarskapsvensktför erhållande av

yrkande Mariannel994/95:Sf630,år. motiontill I avsex
yrkande 16,l994/95:Sf636,och motionm.fl. mp iSamuelsson av

tillkännagivandenbegärdes däremotmpRuwaida m.fl.Yvonne om
medborgarskap eftersvenskterhållaborde kunnaalla flyktingar treatt

åri Sverige.
betänkandetbehandlade motionerna iSocialförsäkringsutskottet

Ändringar konstateradel994/95:SfU Utskottet16.utlänningslageni
lagstadgadedetbeträffande sänkningdärvid motioneratt aven

hänvisaderiksdagen. Utskottetavslagitstidigare hadehemvistkravet av
kravetl99l/92:SfU4 vilket uttalatitill tidigare betänkandesitt attman

vadbör högrelängd inte änpå hemvisttidens sättas som
hinnaallmänhet skallför utlänningar ierfarenhetsmässigt behövs att

bedömning 1991/92 blevUtskottetssamhället.inlemmas det svenskai
frånerhålla dispensmöjligheternadock med beaktande även attav-

bordetill intehemvisttiden årsänkninghemvistkravet treatt aven-
fann utskottet inte1994/95:SfU 16,betänkandet,ske. det aktuellaI nu
förklarade siguppfattning. Vidareanledning frångå tidigaresinatt man

uttryck för iregeringenuppfattningdela den gett prop.som
hellerutlänningslagen, nämligen inte1994/951179 ändringar i attom
bordeför medborgarskapkvalifikationstidenförlängningnågon av

närvarande.genomföras för

hemvisttiden beräknasvilkaTidpunkter från2.9.3.2

förhållandena iberäknande beror påhemvisttidensförUtgångspunkten
hafti Sverigeredan vid inresanutlänningendet enskilda fallet. Har
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inresedagen.hemvisttiden frånräknasför bosättning,uppehållstillstånd
Även grarmländer, vilka intevåra nordiskaibeträffande medborgare

ordning.här, tillämpas dennaför vistasbehöver uppehållstillstånd att
haftvid ankomsten till Sverige inteutlänningfall dådeI en
frånräknas hemvisttiden i ställetuppehållstillstånd för bosättning

självfallet dock underansökan sådant,utlänningenstidpunkten för om
bifalls.ansökningenförutsättningenden givna att senare

uppehållstillståndför beviljasutlänningarBeträffande attsom
samboförhållandeelleräktenskapanknytningåberopar genom

innebärinvandrarstatus.tillämpas s.k. uppskjuten Detta att personen
uppehålls-beviljas tidsbegränsadetvåårsperiodunder inledandeen

tillhörande dennaskalltillstånd för anknytningen prövas. Enatt person
beviljashan eller honkategori får dock, permanentsenareom

hemvisttid tillgodoräknavid beräkningen siguppehållstillstånd, ävenav
med tidsbegränsadeeller hon i Sverigeden tid han vistats

uppehållstillstånd.
uppehåller Sverige medi princip den sig iI övrigt somanses

tillfälligt. andra ord fårtidsbegränsade uppehållstillstånd här Medvara
för framtidenändamålet med vistelsen änett annat attanses vara
tidsbegränsatbosätta vistas här medsig i Sverige och somen person

här.uppehållstillstånd därför accepterad invandrare Haninteär som
för i deteller hon förväntas normalt heller verka sin integreringinte

svenska samhället på invandraresätt är permanentsom en somsamma
till följdbosatt här. sagda får vistas iDet attsammantaget sompersoner

Sverige med stöd tidsbegränsade uppehållstillstånd hainte ansesav
hemvist den vistelsetid hänför till sådanai Sverige och sigatt som

tillgodoräknasuppehållstillstånd normalt inte kan hemvisttid.som
under pågående korttidstillstånd byter vistelsestatusOm en person

till får hanuppehållstillstånd eller hon i princip räknapermanent
hemvisttid från tidpunkten för ansökan uppehållstillstånd förom
bosättning. före statusbytet haft tidsbegränsadeutlänningen mångaHar
uppehållstillstånd kan utlänningen dock under förutsättning hanatt-
eller fåhon här i egenskap gäststuderande dispensvägeninte varit av -
tillgodoräkna falldel tiden. betydelse i sådantsig viss Av ärett omav
det förhållandena framgår syftetde bakomliggande varit attattav
varaktigt vistas i Sverige.

Utlänningsnämnden avgjorde den för första13 november 1997
gången 95/ärende, 12382, avseende tillämpningenUNett av
hemvistvillkoret MedbL för beviljatsi 6 § somen person
uppehållstillstånd med stöd EES-avtalet. Beslutet innebär att ettav
uppehållstillstånd grundat på EES-reglerna i princip kan ligga tillinte

förgrund beräkningen hemvisttid i naturalisationsärende.ettav
skallUppehållstillstånd enligt EES-avtalet i dessa sammanhang i stället
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besök,för tillfällig vistelse,uppehållstillståndlikställas med t.ex.
enligtbörarbeten. Principentidsbegränsadestudier eller

börundantagslöst.upprätthållas AvstegdockUtlänningsnämnden inte
uppehållstillståndansöktutlänningdå permanentgöras omsomen

förut-EES-reglemauppehållstillstånd enligtbeviljats trots att
föruppehållstillstånd och sigiför erhållandesättningarna permanentav

Utlännings-nämndenutlänningen enligtfall böruppfyllda. dessavarit I
för ansökan.tidpunktenräkna hemvisttid frånfå

fårnaturalisationsärende endastisökandenHuvudregeln är ettatt
med styrkt identitet.eller hon vistats härden tid hantillgodoräkna sig

räknassedermera styrks,identitetenangivnaden vid ankomstenOm
tillståndsökanden ansöktedetemellertid hemvisttiden från attom

bosätta sig i Sverige.
Sverigeutlänning under vistelsen iiblandförekommerDet att en

dessa fall får utlänningen iuppgifter identitet. Ilämnar sinomnya
först från den dagnormalt räkna hemvisttidmedborgarskapsärendet

fåttsökandenha styrkts.den identiteten kan Haransesnya
utfärdat i den identiteten-främlingspass eller resedokument utannya

under förutsättningräknas dock regel,denna då varit styrktatt som-
styrks, hemvisttiden redan frånidentitetendenatt senarenya

identiteten till Invandrarverket.tidpunkten för anmälan den nyaav
skalloriktiga uppgifter identitetenförutsättning förEn att om

hemvisttid vidarenackdel vid beräkningkomma sökanden till är attav
sökandende oriktiga uppgiñema. Harhan eller hon medvetet lämnat

några fallet, kanärendenhandlat i god vilket i ansettstro, vara
vidhar skett sökandenbedömningen bli Så närt.ex.axman.en

födelsetid felaktigt antecknat på grundankomsten till fått sinSverige av
finns praxis exempel påmisstag vid tolkningen. Det i även personer

uppgifter grund deras föräldraromedvetet lämnat oriktiga på attavsom
lämnat oriktigasamband med födelseregistreringen i hemlandeti

uppgifter födelsedatum.om
domstollandet påSverige bosatta utlänningar utvisatsI som avur

rikettillgodoräkna sig vistelsetid igrund brott får i princip inteav
ellerförrän upphävts regeringenutvisningsbeslutet har annarsav

dock förstaförfallit. det sagda gäller två undantag. DetFrån avser
fått anstånd med verkställighetenhar ettavpersoner som

får visserligen tillgodoräkna sigutvisningsbeslut. sådan inteEn person
fråndock medges viss dispensanståndstiden hemvisttid,som

fåtthemvistvillkoret. detta anståndpraxis innebärI att en person som
med verkställigheten, dessutom har lång tidigare vistelse här,och som
kan sedan från det beslutettill svensk medborgare år gåtttas tre attupp

harupphävdes. andra undantaget innebär den,utvisning Det attom som
fått tillstånd hinder utvisningsbeslutet vistas i riket, får räknaatt utan av
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Utvisningsbeslutettillståndet.förstafördagenfrånrikethemvist i
naturalisation.före beslutetårminstha upphävtsdock ettmåste om

sådanavistelsetid ioch beräkninghemvistetAvbrott i2.9.3.3 av
fall

hemvisttidoavbrutenprincipiMedbL6§Hemvistkravet i avser en
fordrasrådande praxisenlighet mednaturalisationstidpunkten. Iföre

andra avbrott äni Sverigevistatsutlänningen utanregeldet attsom
utlands-emellertidutlandsvistelser. Harkortvarigaochtillfälliga

praxissyfte isärskilthaft ärellervissvistelsen varit ettart mermanav
hemvistvillkoret.frånundantagmedgebenägen att

hemvist iantingenavbryts tarHemvist i Sverige att mangenom
ellersvenska hemvistetkvar det atthautlandet gerutan att genom man

Vidland.hemvist i någothemvistet annatsvenskadet att tautanupp
gällervadlikhet medavbrutits ihemvist är-prövningen ett somomav

föreliggerfaktiskthemvistvid bedömningen ett personensomav -
frånbetydelse. Omavgörande rest utavsikt t.ex. person, somenav

anställningsavtal ivaraktigteller ingårbostadskaffar fastSverige, ett
fårLikasåhemvist där.ha tagitnormaltfår han eller honutlandet anses

ochSverigefrånför denavbruteti principhemvistet utresersomanses
landet;frånanmäler utflyttningfolkbokföringensamband därmed tilli

eller honhanvisar sigdetfår gälladetta även attsenareomanses
tid.kortareåterkommer hit efter

liknandeoch andrasläktbesökkortareSedvanliga semesterresor,
hellerpåverkar intehemvistet. Deintebryter däremotbesök i utlandet

hemvisttiden.beräkningen av
planeradutlandsvistelse blir längre äninträffaIbland kan det att en

medråderden enskilde inte över,omständighetergrundpå t.ex.somav
fallutresetillstånd. sådantIsjukdom elleranledning vägrat ett ansesav

medförautlandsvistelsenförlängningenofrivilligaden atti princip av
därförfår inteutomlandsoch vistelsenbrutethemvistet i Sverige är
emellertidhemvisttid Sverige.i Harberäkningentillgodoräknas vid av

hemvistbrytandeickeutlandsresan varitsyftet meddet ursprungliga av
kan deneller släktbesökexempelviskaraktär semesterresa som--

hemvisttidberäkningenförlängningen vidför ofrivilligaråkat denut av
vistelsetid Sverige ärall den ifå medtadispensvägen även som

före utlandsresan.hänförlig till tiden
Även grundavbryts pådå hemvistetandra falli av en

hemvisttidberäkningendispens vidregelutlandsvistelse omavges som
avsiktsökanden haft förframgåromständigheternadet attattav

regelfall får sökandendel sådanaåtervända till Sverige. I somen
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vistelsetiden kvaliñkationstid,tillgodoräkna sig hela den tidigare som
något gäller t.ex.som

föra den hemland endast fullgöra värnplikt,vistats i sitt attsom
b den för vidareutbildning inom sitt yrke varit hänvisad tillsom

utbildning utomlands,
utlandet och behållit tillc den hañ studiegång i sin anknytningsom

form bostad eller familj, ellerSverige i t.ex.av
d den för kortare tid i hemlandet i privata angelägenhetervistatssom

såsom för vård sjuk anhörig eller dylikt.av

andra fall de nämnda och särskilt utlandsvistelsen harI än närnu -
uppgått till två eller kan sökanden få tillgodoräknaår högstsigmer -
hälften vistelsetidenden tidigare han eller hon ansökernärav om
svenskt medborgarskap. Därvid gäller också normalt sökanden efteratt
återkomsten skall ha haft hemvist i Sverige i minst två år.

Även den från Sverige, och sedanemigrerat återvänt hit, kan isom
viss utsträckning få tillgodoräkna tidigaresig vistelsetid under
förutsättning han eller hon vistats mycket länge i Sverige ochatt att
avbrottet förhållandevisvarit kort.

2.9.3.4 Dispenssituationer vid tillämpning hemvistvillkoretav

villkor frågaDe i hemvist i 6§ MedbL förtvå årärom som anges
medborgareär i något våra nordiska grannländer ochpersoner som av

fem år för övriga. Medborgare i Danmark, Finland, Norge eller Island
kan, med hänsyn till det redan låga kravet på -hemvisttid, i princip inte
beviljas dispens från det föreskrivna kravet. Beträffande övriga
utländska medborgare gäller emellertid kravet på fem år inte äratt
absolut det finns möjlighet i antal situationer erhålla svensktutan att ett
medborgarskap efter kortare tid det följandeså. Iän översiktligges en
redovisning den praxis Invandrarverket och Utlännings-av som
nämnden för närvarande tillämpar i fråga utomnordiska med-om
borgare.

årsA Ett dispens

Flyktingarl
2 Statslösa
3 villkorsfall dvs. i enlighet med 6§ fjärde stycketpersoner som

MedbL erhåller beslut villkorad naturalisation.om
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grund isinstatslösa harochflyktingarfrågaiPraxisenKommentar: om
sigöverenskommelser åtagit attinternationellaSverigebl.a. att genom

medborgarskaps-iförmånligtsärskiltdessabehandla grupper
villkorsbeslutmed s.k.sambandidispenstillSkälethänseende. att ges

från detbefrielseerhållaenskildaförtidlång attoftadetär taratt
medborgarskapet.utländska

dispensTvå årsB

två år.sedanmedborgaresvenskmedsamboellergiñDen är ensom
samboförhållanden.homosexuellaomfattar ävenPraxisenKommentar:

detsvensknaturaliserad ärmedäktenskap/samboförhållandeVid enen
svenskvaritharsvenskennaturaliseradedengrundförutsättning att

myndigheterna görkommerTill dettvå år. attunder minstmedborgare
dessatill det ilederoñapraktikenvilket i attbedömningmateriellen

Sverige.vistelsetid inågot längrefall krävs

års dispensre-femC T

intillSverigebosatt ivaritmedborgaresvenskförutvarandeEn som-
elleromedelbartmedborgarskapsvenskaåterfå sittålder kanvuxen - Även svensktidigareSverige.tillåterkomstentid efterkort en

haft sittbarn,tidunder kortendastelleraldrig,medborgare somensom
längredock någotfall krävsdessaIerhålla dispens.kanhärhemvist en

år.normalt tvâSverige,hemvisttid i

huvudkrävs överHemvisttid SverigeD tageti

svenskföräldrarna ärbåda eller någon1 normaltkanbarnEtt avom-
naturaliserasvårdnaden barnet-del ihardessutomochmedborgare om

år.under femtonhemvisttid barnet ärpåkravnågotsjälvständigt utan om
bosattdetprincip ärdock ikrävsSverigei atthemvistbarnet inteHar

årochfemtonmellanbarnFör artonmedborgarskapsstat.utanför sin
förgällervillkorMotsvarandeSverige.ihemvistregel årskrävs tresom

Sverigegällande iadoptionen ärförutsättningunderadoptivbarn att
förvärvautomatiskttilllettinteadoptionendåsituationerdeavser av

MedbL.med a§enlighet limedborgarskapsvenskt
ochmedborgaresvensksambo medgift eller2 utlänning ärEn ensom-

förutsättningunderhemvistkravetfråndispenserasutomlands kanbor -
starkfinnsövrigtoch det iårtioi minsthar attäktenskapet varat enatt

medborgarskap.svensktstarkt behovellertill Sverigeanknytning ett av
honellerdär han ärlandi detbosatthellerSökanden får inte vara

medborgare.
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3 hemvistvillkoret förFullständig dispens från kan bli aktuelläven
de inte känt till innehållet MedbL jfr.på grund i 8§attpersoner som, av

förebli tjugotvå års ålder ansöka bibehållandeavsnitt 2.12, låtit att om
fallensvenskt medborgarskap. de medges, under förutsättningI attav

naturalisationsvillkor, frånsökanden uppfyller övriga normalt dispens
hemvistvillkoret ansökan naturalisation kort efterin tidom om ges
preskriptionstidpunkten.

4 förekommitSlutligen har det några fall också utomlandsi bosattaatt
återfâtt svenska medborgarskap efter detsina deattpersoner genom

förvärv utländskt medborgarskap förlorat sina svenska. Som regel harav
det i dessa fall handlat på bristfälliggrundom personer som av
information från svensk beskickning förvärvet det utländskatrott att av

medföramedborgarskapet skulle förlust det svenska.inte av

ÖvrigaE hemvistdispenser

l Dispens från hemvistkravet kan i varierande utsträckning tillges
personer som

a arbetar svenskt fartyg,på
b arbetar vid företagsvenskt utomlands, eller

c tjänstgör i den svenska biståndsverksamheten utomlands.
2 Idrottare på internationell elitnivå har i några fall medgetts fråndispens

hemvistvillkoret utsträckning.i viss Storleken dispensenpå har i dessa
fall varierat.

3 Det har i mycket sällsynta fall förekommitäven vetenskapsmän,att
forskare beviljats dispens från hemvistvillkoret.m.m.

2.9.4 Vandelsvillkoret

förstaI stycket, punkten villkor för naturalisation attanges som
sökanden fört och kan förväntas komma föra hederlig vandel.att en

Frågorna vandel har relativtöver nyligen. betänkandetIsettsom
Vandelns betydelse medborgarskapsärenden,i SOU 1994:33m.m.
föreslogs dels tydligareprövningen skulle inriktas på bedömningatt en

hur sökanden kunde komma uppföra framtiden,sig i delsatt attav en
skärpning skulle ske avseende de tider skall ha förflutit innansom en
utlänning begått brott kan till svensk medborgare s.k.tassom upp
karenstider. Utredningens förslag ledde fram till Vandelsvillkoretatt
den juli fickl 1995 sin nuvarande lydelse.
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följandetidpunktfrångällervid brottkarenstiderfrågaI sammaom
riktlinjer.

karenstidenprövningIndividuellPenningböter av-
begåendeefter brottetsårl30-Dagsböter-
begåendebrottetsefterår260-Dagsböter-
begåendebrottetsefterår3100-Dagsböter-
begåendebrottetsefterår4mån-Fängelse l-
begåendebrottetsefterår5mån-Fängelse 4-
begåendeefter brottetsår6mån-Fängelse 8-
begåendeefter brottetsår7Fängelse år-l-

straffverkställteñerår8Fängelse år-2-
straffverkställtefterårår- 9Fängelse 4-

straffverkställtefterellerårlOFängelse 6 år- mer-
prövotiden 2lagstadgadedendetfrånårdom lVillkorlig att om-

från3 årtidigastända, dvs.tillgåttår
domlagakrafcvunnen

prövotiden 3lagstadgadedenfrån detårskyddstillsyn l att om-
från den dagtidigast årända, dvs. 4tillgåttår

verkställas.börjadepåföljden

förriktpunkterendastkarenstidema ärbetonadesförarbetenaI att en
levnadssätthederligtochskötsamtvillkoretbedömning ettomomav

alltidsåledesmåsteindividuell prövninguppfyllt. Enkan varaanses
exempel på näranfördes59,1994/95:17propositionen,Igöras. soms.

vilkabeträffandefråga brottdetunderskridas ärkangränserna att om
vidlåg,mycketbedömasmåste t.ex.generelltåterfallsrisken sett som

kandå detdvs.exempel detpåoaktsamhetsbrott. Som motsatta-vissa
undernågondåkarenstidenöverskridaskälfinnas att angavs-

särskiltochför brotttillfällen dömtsupprepadevidvistelsen i Sverige
brott.mycketingårbrottsbildendå det i grova

brottdömd för någotsökande ärdetIbland förekommer att enaven
Även påföljdenvarvidbeaktasdomar kansådanadomstol.utländsk

förförutsättningkarenstiden. Enför attavgörandealltiddock inte är
denvidareskall beaktas ärhuvud attutländska domen överden taget
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med domen straffbar i Sverige. Igärning är ävensom avses
alltidockså utländska domar intesammanhanget skall nämnas att

Invandrarverkets kännedomkommer Utlänningsnämndens ochtill
det svenska rikspolisregistret.eftersom sådana domar framgårinte av

naturalisation avslagits grundnågra fall har ansökningar påI om av
tillfredsställande kunnat redogöra för påsökanden inte på sättatt ett

Normalt har det dessa fall funnitsvilket han försörjer sig. isätt
försörjer föranledning sökanden sig på samhälletettatt anta att

oacceptabelt brott.sätt, genomt.ex.
vandelsaspekten vilken omfattningbetydelse också iAv ärur

ålagd underhållsskyldighetsökanden infriat honom eller henne och
förpliktelser allmänna. föruppfyllt sina det Avgörande dennamot

bedömning sökandens vilja fullgöra betalningsskyldighet ochsinär att
det sökanden själv han eller hon vadankommer på visa gjortatt att som
rimligen fönnåga förekommerkan begäras eller saknats. Det ävenatt

enskilda skulder beaktas vid denna prövning.att
Paragrafen möjliggör dispens lämnas från vandelsvillkoret.ävenatt

Sådana dispenser beviljas emellertid, vilket medöverensstämmer
intentionerna i förarbetena till 1950 års lag, restriktivt dispenseränmer
från övriga naturalisationsvillkor. Vanligast förekommande dispens-
grund sökanden vistats i Sverige under mycket längreär tid denänatt
hemvisttid lagen föreskriver. dispenserDe lämnats falli dessasom som
har sökanden gjort sig skyldig till brottnär till halvaavsett upp
karenstiden.

2.9.5 Villkorad naturalisation

Internationellt det förhållandevis vanligt med lagstiñningarärsett som
innebär det medborgarskaplandets förloras automatiskt vidatt egna
frivilligt förvärv medborgarskap i något land. förekommerDetannatav
emellertid också fördet medborgarskapets upphörande krävsatt ett
medgivande ursprungslandets regering eller någon myndig-av annan
het. I de fallen enlighetkan det, i med vad föreskrivs i 6 §senare som
fjärde stycket MedbL, villkor för naturalisation sökandenattsom anges
inför Invandrarverket tidinom viss styrker sådant medgivandeatt
lämnats.

paragrafensAv ordalydelse "kan det villkor för naturalisationsom-
anges" framgår det för Invandrarverket möjligt frånavståäratt att-
villkoret sådan befrielse. Likaså kan tidigare uppställt villkorettom
efterges.
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normaltpraxisrådandeenligtvillkorsbefrielsevilkaisituationerDe
då:aktualiseras ärkan

naturalisationerkännerhemland inteutlänningensilagstiftningena
ej.meddelasvillkormedborgarskapfrånbefrielseförgrundsom
dessaimeddelasdispensnaturalisation. Attansökerflyktingb omen
skallflyktingarrimligtinte attdetpåberorsituationer att anses

förhemlandeti attregimenförkontakta representanterbehöva
meddelas ej.villkormedborgarskapetfrånbefrielsebegära

detbefrielse frånansökansinpåavslagfåttutlänningc omen
efterges.villkormeddelatmedborgarskapetutländska

elleravslårregelmässigtlandfrån någotkommerutlänningend som
beträffandeantingenbefrielseansökningar,besvarablilåter att

till vissa t.ex.eller begränsatmedborgarelandetssamtliga grupper,
ej.meddelasvillkoromyndiga

ansökanpå sinfått någottidrimliginominteutlänning ome svaren
gjortsvadstyrkafalldessaiutlänningenskallDockbefrielse. som

utgångspunkt ärmyndigheternas attsvenskadeochfåför att svar
meddelatkan begärasrimligenvadgjortskall hahonhan eller som

efterges.villkor
befrielse.ansökanföravgifterhögalandetandraf det ut omtar en

medgesbefrielsefråndispensgenerelltgällernärvarande att omFör
Även kostnadernaellerkr000till 6uppgårkostnaderna ommer.

meddetdispensemellertidkankrtill 6 000uppgårinte ges om
för det.skälfinnsförhållandenpersonligaenskildesdentillhänsyn

efterges.villkormeddelatellermeddelasvillkor
kostnadervissaskall ersättautlänningenkräverlandetdet andrag att

befrielse,ansökningentill t.ex.hänförligadirektinte är omsom
dennastudier. Såvittsökandenshaft förkostnader avserstatensom

finnsbetydelse, detåterkrävda beloppetdetstorlekengrund är avav
varjeiprövningdet görsfast beloppsgränsnågon utandock inte en

efterges.villkormeddelatellermeddelasfall villkorenskilt
behöverSåledesålder.höguppnåttharutlänningenh personer som

från sittbefrielseansökanormalt intesjuttiofem årfyllthar om
meddelas ej.villkormedborgarskapandra

svensktfåsnabbtbehovstarkt attdet föreliggeri ett av
lämnathon harhan ellerkan visasökandenochmedborgarskap att

andrasittbefrielse frånansökanfullständigin omen
varit imedborgareutländskahärpåExempel ärmedborgarskap. som
kunnaförmedborgarskapsvenskterhålla attsnabbtbehov attav

meddelasvillkorbiståndsverksamhetsvenskförinomarbeta ramen
ej.
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frågaI den under e befrielsesituationenangivna dvs. attom -
utlänningen fåttinte inom rimlig tid något på sin ansökansvar om
befrielse han vadeller hon gjort rimligen kan begäras-trots att som
gäller sökanden skall styrka vad gjorts för få enlighetIatt attsom svar.
med rådande anförpraxis gäller den detta skäl i princip medelstatt som
intyg eller tillförlitligt skall styrkapå han eller hon lämnatsättannat att
in fullständig ansökan befrielse. Vidare skall den tvåårigaen om
villkorstiden ändanormalt ha gått till och måste ha ansöktman om
befrielse anslutningi till villkorsbeslutet.nära

fullständigEtt styrka befrielseansökansätt in äratt att getts genom
intyg från det aktuella landets beskickning. kan dockDet förklarligaav
skäl förenat med svårigheter få sådant intyg utfärdatatt ett t.ex.vara av

beskickning regelmässigt låter bli besvara befrielse-atten som
ansökningar. möjlighet dåEn står till buds för den enskilde iär attsom
medborgarskapsärendet visa kopior på fullständiga ansöknings-upp
handlingar bevis på ansökan lämnats förin postbefordran. Kansamt att
sökanden förete denna bevisning och ansökan dessutom gjorts i nära-
anslutning till villkorsbeslutet det normaltär tillräckligt för att-
ansökan medborgarskap skall beviljas. Det skall dock framhållas attom
det sker prövning i varje enskilt fall och myndigheterna även äratten
oförhindrade förlänga villkorstiden. I praktiken kan så skeatt när
myndigheterna bedömer det inte uteslutet sökandenär iatt att ett senare
skede kommer erhålla den sökta befrielsen.att

Det har förekommit sökandenäven inte lyckas få deatt utens
ansökningshandlingar krävs för han eller hon skall kunna lämnaattsom
in ansökan befrielse. dessa fallI krävs för dispens inledningsvisen om

sökanden påbörjat försöken få ansökningshandlingaratt iatt näraut
anslutning till villkorsbeslutet. Det krävs vidare visst måttett av
aktivitet sökanden under villkorsperioden; det inte tillräckligtär t.ex.av

tämligen omgående efter villkorsbeslutetatt beställa
ansökningshandlingar och därefter helt passivt avvakta fram tillatt svar

Ävendess den tvååriga villkorsperioden löpt i dessa situationerut.
åligger det sökanden styrka han eller hon vidtagit de åtgärderatt att

krävs för dispens, något kan ske kopior på densom som genom
kommunikation förevarit.som

Bland skäl i praxis inte godtagits dispensgrundande märkssom som
bibehållande det utländska medborgarskapet nödvändigt föratt är attav

behålla eller för fastarvsrätten egendom.äga heller detInte äratt
tillräckligt sökanden önskar behålla sitt tidigare medborgarskap föratt

eventuellt vid tidpunkt återvända tillatt sitt ursprungligaen senare
hemland.

l praxis fastställs regelmässigt den tid, inom vilken sökanden skall
styrka befrielsen från det utländska medborgarskapet, till två år från
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emellertid intefinns detredan berörtsSomvillkorsbeslutet.dagen för
förlängerytterligaremyndigheternahinderformellt attnågot mot

villkorstiden.
svenskhonellerblir hantidvillkoret i rättsökandenUppfyller
underfrågaisåskulledet attmedborgare även t.ex. personenvaraom

ordningbrottslighet. Dennatillskyldiggjort sigvillkorstiden grov
naturalisationsvillkoren ärprövningenmedhänger att omavsamman

meddelas. Detbeslutetvillkorligadetsamband mediuppfyllda görs att
därefterinnebära ärkanbeslutet sägasvillkoradedetlöfte som

gäller.villkorettvåårsperiodunder denbindande som
1998tillframutgjordemedborgarskapvillkoratmedSystemet mars

ansöktemedborgareiranskadeför mångaproblem omsomett stort av
kanbelysande härav nämnas attTillmedborgarskap.svenskt

medborgareiranskaavsågsåvitt1997årunderInvandrarverket
3endastunder åretdetvillkormedbeslutmeddelade 968 samt att var

medborgarskap.iranskafrånbefriats sittvisade deiranier attsom
ledde tillavseendei dettamedborgarna attiranskaför deProblemen

överlämnade tvåtill regeringen1996under höstenInvandrarverket
Innebördenför iranier.villkorskravettillämpningenrörandeärenden av

februarimeddelades den 26vilkaärenden,beslut i dessaregeringensav
skalltills vidare intebeslutsdatumfrånmed verkandet1998, är att
frånbefria sigskallmedborgareiranskapåvillkoruppställas något att

medborgare.svenskablikunnamedborgarskap föriranskasitt att
iframkommituppgifterdetillbeslutenhänvisade iRegeringen som

medborgarskapiransktbefriad frånblimöjligheternaärendena attom
årensökande under defåtalendast senastefaktumoch till det ettatt

medborgarskap.iransktbefriade frånblivit

myndigheterBeslutande2.9.6

Statensnaturalisation prövasfrågorstycket framgårfjärdeAv att avom
påbeviljasskallnaturalisationdockgällerinvandrarverk. Detta om

första-fall regeringenlandet, i såför ärtilldetgrund äratt gagnav
uttalades iordningfor dennaskäloch enda instans. Som prop.-

påborde ankommaprincipiella skäldet1991/92:30 28 att avs.
svensktbeviljasnågon börenda instans prövaregeringen att omsom

för landet.tilldetdärförmedborgarskap äratt gagn
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2.9.7 Sökandens barn

sista föreskrivs beslutI stycket det i naturalisation skallatt ett om
bestämmas naturalisationen skall omfatta sökandens ogiftaävenom
barn under skillnad från vadår. Till fallet vid kananmälanärarton som
således naturalisationsbeslut inte med automatik medföra förvärvett av
svenskt medborgarskap för sökandens bam.

förarbetena till lag,I 1950 års SOU 1949:45 61, anförs atts.
avgörande för naturalisation deti enskilda fallet skall omfatta ävenom
sökandens barn bör deras faktiska samhörighet med sökanden. Devara
krav praxis uppställer i detta avseende regel barnet bosattär ärattsom
hos sökanden eller falli i Sverige. Vidare det normaltärvart en
förutsättning sökanden del denhar i rättsliga vårdnaden barnet.att om
Står barnet under vårdnad båda föräldrarna, krävs vidaregemensam av
den andre vårdnadshavarens samtycke.

Enligt stadgandets ordalydelse omfattar naturalisationsvillkoren
hemvist och hederlig vandel inte barn bipersoner tillsom en
naturalisationssökande. praxis tillmätsI emellertid barns vandel ellerett
hemvisttid i Sverige viss betydelse vid prövningen barnet skallav om
erhålla svenskt medborgarskap dettapå sätt.

Vidare kan eftersom barnet inte sökandeär barnetsatt anse som- -
förvärv svenskt medborgarskap tillsammans med föräldern inteav

beroendegöras villkor barnet först skall befrias frånett att ettav om
tidigare medborgarskap. Däremot kan det förhållandet, barnet kanatt
förlora det tidigare medborgarskapet endast tillsammans med denandre
föräldern, medföra barnet på grund risken för uppkomstatt av av
dubbelt medborgarskap inte tillåts förvärva svenskt medborgarskap
tillsammans med naturalisationssökanden.

2.9.8 Utländska förhållanden

Kommittén har undersökt vilka villkor för naturalisation gäller i ettsom
antal andra länder. dessaInnan utländska förhållanden redovisas skall
konstateras vilket framgår den lämnade redovisningen 6 §av nyss av-
MedbL den svenska praxisen i fråga dispenser frånatt om-
naturalisationsvillkoren tämligen omfattandeär och inte helt lätt att
överblicka. Motsvarande fårsituation råda i flertalet andra länder.antas

liggerDet emellertid i sakens vid förfrågannatur att man en om
internationella förhållanden normalt förstai hand får upplysning deom
grundläggande villkoren medan frågai dispenspraxissvaren om m.m.
däremot inte helt uttömmande. följandeär Den redovisningen bör läsas
med detta i åtanke.
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förvillkoren ävenredovisatharländernatillfrågadedeNågra av
såNärnaturalisation.medborgarskapsförvärv änandra genomtyper av

redovisningen.med itagitsvillkorendeocksåskett har

Norden2.9.8.1

Danmark

finnsmedborgaredansktillansökanförVillkoren tasatt uppgenom
vedinfödsretdanskcirkulaereJustitsministerietssamlade i om

kraftträdde iCirkuläretoktober 1997.af den 3nr 132naturalisation
beviljandeförriktlinjerdeinnehållerochnovember 1997den l av

fastlagdanaturalisation ärmedborgarskapdanskt genomsomgenom
medborgarskapsutskott.Folketingetsskapatsden praxis avsom

beviljaskannaturalisationinledningsvisfastslåscirkuläret attI
uppfyllerövrigtoch iDanmarkihemvisthar somsompersoner

skuldfrihet tillvandel,hemvisttid, ålder,frågariktlinjer icirkulärets om
förutsättningvidarespråkfärdigheter. Det är attdet allmänna samt en

tidigaresittavkallmed görainförståddsökanden är att
medborgarskap.

sammanfattas enligtkangrundvillkorenangivnacirkuläretiDe
följande.

deländer gällernordiskaövrigaimedborgare attFörHemvist:
tvåsedan minstDanmarkhaft hemvist ihaskalloch oavbrutetlagligen

erkändaår. ärsju Personergällerutlänningarår. övrigaFör somsom
flyktingarsFN-konventionårsmed 1951enlighetflyktingar i om

dockkanjämställdadärmedochställningrättsliga personer --
Danmark.hemvist ioavbrutenefter årsnaturaliseras sex

beviljatssökandendetfrånräknas permanentHemvisttiden att
Danmark avbrutitshemvist isökandensuppehållstillstånd. Har av

sökandensendastmeddelasnaturalisationkanutomlands,vistelse om
föregåendedetill minst iDanmark uppgårhemvisttid isammanlagda

harsökandenfrånkan utgåvidareochtidernastycke angivna attman
förutsättningdessutomDanmark. Det ärkvar iför avsikt stannaatt en

att
ellertill högst år,uppgåttharsammanlagthemvistavbrotten ettl

uteslutande berorochårtill högst tvåuppgåttharhemvistavbrotten2
sökandendenvärnplikt ifullgörandepå utbildning, stat somav

grundnärstående familj påbesök hosellerihittills varit medborgare
familjen.någon isjukdom hosallvarligav
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Såvitt längre hemvistavbrott de hänvisasän angivna i cirkuläretavser
till kan länmajustitsministeriet informationnärmareatt om
möjligheterna till naturalisation.

Beträffande barn föds Danmarki vid födelsen förvärvautan attsom
något medborgarskap, uppställs inte något krav på hemvistets
varaktighet. naturalisation statslöst barnFör fötts Danmarkiettav som

det således tillräckligt barnet har hemvist landet.är iatt
Vandel: står under åtal förDen något brott kan intesom

naturaliseras utgången åtalet måste först avvaktas.utan av
En sökande straffad kan inte naturaliseras föreär utgångensom av
viss karenstid. Längden på denna tid beror på lagöverträdelsen samten

på sanktionens och längd. Som exempel kan nämnasart ettatt
ovillkorligt fängelsestraff på högst månader hinder förutgörtre

Ärnaturalisation i fem år från straffets avtjänande. sökanden straffad
flera gånger för likartad kriminalitet, förlängs karenstiden med ärtre
för varje gång.

Skuldfrihet till det allmänna: Huvudregeln denär i skuldäratt som
till det alhnärma inte kan naturaliseras. Från detta gäller dock antalett
undantag. T.ex. kan den återbetalningsskyldigär i enlighet medsom
biståndslagen naturaliseras det för skulden har avtalatsom en
avbetalningsplan och sökanden också har följt denna i minst år.ett
Likaså kan den tätt skatteskuld eftergiven naturaliserast.ex. som en om
skattemyndighetens beslut grundar sig på någon omständighet intesom
kan läggas sökanden till last, sjukdom, arbetslöshet eller påbörjadt.ex.
utbildning.

Språkkunskaper: Sökanden skall bruk varken omskrivningarutan av
eller språk och med den naturligannat är obesvärataccent som- -
kunna delta i allmänt samtal på danska. Värderingen sökandensett av
språkkunskaper den polis tillsammansgörs med sökanden gårav som
igenom de upplysningar sökanden lämnat i sin ansökansom om
naturalisation.

Finland

Enligt 4 § i den finska medborgarskapslagen får utlänning påen
ansökan till finsk medborgare han eller honupptas om

fyllt1 år,arton
2 under de fem haftåren och fortfarande har sitt egentliga bosenaste

och hemvist i Finland,
fört3 hederlig vandel, samten

4 hans eller hennes eventuell familjs utkomst kan tryggad.samt anses
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sökandenf°ar görasvillkorennågraellerfrån någotUndantag omav
medgifteller hon ärhanmedborgare,finsk enhar varittidigare om

Omskäl.särskildafinnsdetellermedborgarefinsk annarsom
det intebeviljas ävenundantagfårmedborgarenordisksökanden omär

skäl.särskildaföreligger några
medborgarskaps-skall tillmedborgarskapsförordningen§Enligt 1

ellersvenskakunskaper isökandensutredningfogasansökan omen
sådanahaskallsökandenuppställs är attkravfinska. Det som

olikasig iklarareller honhanspråkdessai något attkunskaper av
intygmedkunskapernastyrkspraktiken ettvardagslivet. Iisituationer

språklärare.utfärdats avsom
från kravetundantagmedgekanmyndigheternabeslutandeDe

undantagkanLikasåäldregällerdetspråkkunskaper när personer.
honellerhanstyrkerläkarintygmed attsökanden ettmedges t.ex.om

förekommitaldrighittillsharsvenska. Detellerfinskasigkan lärainte
grundmedborgarskap påfinsktansökanpå sinavslagfåttnågonatt om

språkkunskaper.bristandeav
sökandenföreskrivasvidarefårnaturalisation attförvillkorSom

medborgarskap.tidigarefrån sittbefriar sig
statslösa.ochför flyktingargäller ävenredovisade villkorenDe

Island

beslutsfattandetöverflyttades1998oktoberdenlagändring lGenom en
justitieministem.tillAlthingetfrånnaturalisationsärendenflertaleti

fortfarandegrundlagens§ 66medenlighetemellertid iAlthinget har
detfalloch i dessa ärlagnaturalisationbeviljamöjlighet att genom

skallvilka villkorfastställerärendeenskiltvarjeiAlthinget somsom
gälla.

gäller inaturalisationbeslutarjustitieministerndåfallI de om
följande.statsborgerretislandsklovena§enlighet med 5 om

utlärmings-frånyttrandeinhämtathaefterkanJustitieministern att-
beviljasökandens hemortpolismyndigheten ioch frånmyndigheten -

personligensökandeninansökanmedborgarskapisländskt getts avom
hardenår,fylltharsökanden inteeller, arton somavom

sökandenkrävsansökantillbifall attföräldramyndigheten. För
ochvandelhemvist,frågaivillkornedanståendeuppfyller om

försörjning.
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HemvisrvillkorA

skall bott på Island år eller frågal Sökanden ha i sju i om-
landmedborgare något nordiskt fyra år.i annat -

gift eller har ingått registrerat partnerskap med2 Sökande ärsom en
isländsk medborgare, skall ha bott på Island fråni årtre
äktenskapets ingående eller partnerskapets registrering; dock skall
den isländska maken/partnern ha varit isländsk medborgare i minst
fem år. i

3 Sökande lever registrerat samboförhållandei med isländsksom en
medborgare skall bott Island fem frånha på år sarnboförhållandets

isländskeregistrering; dock skall den medborgaren ha haft isländskt
medborgarskap femi minst år.
Sökande, förälder4 isländsk medborgare, skall ha bott påärvars ena
Island förutsättningi två år under den föräldrarna äratt av som
isländsk medborgare har det femvarit i minst år.

5 Sökande tidigare isländskvarit medborgare, förvärvatsom men som
utländskt medborgarskap, skall ha bott på Island i år.ett

flykting,6 En uppfyller villkoren i den internationellasom
konventionen flyktingars rättsliga ställning den juli28 1951,om av
skall ha bott på Island fem flyktingstatus.i minst år med

7 Dessa regler förutsätter boendet fast och uppehållet påäratt att
Island stadigvarande. dockär Det tillåtet frångåär att
hemvistvillkoret sökandens uppehåll på Island har varit avbrutetom

till år på grund tidsbegränsat arbete eller särskildaettupp av
orsaker, släktings sjukdom. Vidarenära tillåts avbrott påt.ex. en
högst år på grund utbildning utlandet.i Den tid sökandentre av som
har bott och uppehållit sig på Island, skall dock minst likautgöra
lång tid han eller hon måste uppfylla i enlighet med vadsom som

under punkterna 1-6.anges

ÖvrigaB. villkor

1 Sökanden skall yttrande från två trovärdiga styrkagenom personer
han eller hon arbetsduglig och har rykteär på hemorten.att gott

2 Sökanden skall bedömassåvitt kan utifrån de uppgifter som-
framgår ansökningen klara försörja sig på Island. Hanattav av-
eller hon får vidare inte ha mottagit bistånd från kommunen till sin
försörjning under de två åren.senaste

3 Sökanden får inte straffad med häkte eller fängelse eller havara
något pågående rättsligt ärende sig där han eller hon ärmot
misstänkt eller åtalad för straffbar handling.en
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barntillmedborgarskapisländskt ettvidarekanJustitieministem ge
någotförvärvatharinte annatbevisligenochIslandfött påär somsom

förvärvatheller hafår inteBarnetfödelsen.vidmedborgarskap
dettill närhatidpunkt eller rättvidmedborgarskaputländskt senareen

kanansökan görassådanin. Enmedborgarskapansökan gesom
isländsktför förvärvdeteftersomårfyllerdå barnettidigast tre av

ochhar bottbarnetkrävsordningi denna attmedborgarskap
födelsen.frånårIsland minstpåuppehållit sigstadigvarande tre

Norge

framgåransökanmedborgarskapnorsktför förvärvVillkoren genomav
norsktbeviljaskunnaFörriksborgarrett.norsk attloven6§ omav

sökandenskallmedborgarskap

år,ha fylltl arton
sju åren,defast bosatt i Norgeha varit2 senaste

grundskuld påväsentligha någoninteklanderfri vandel ochha3 av
för bam.underhållsskyldighet

språkkunskaper.pånågra kravuppställs inteDet
kraven.från de angivnaundantagfall går det görasärskildaI att

föräldrarnasmedtas ibarnIS-årskravet närfrångåsSåledes t.ex.
kan undantaghemvistkravetmedborgarskap. Frånnorsktansökan om
för nordiskaochmedborgarenorskabl.a. tidigareförgöras

Även medborgaremed norskgiñutlänning ärmedborgare. ensomen
hemvistkravet.frånerhålla dispenskan viss

till fem år. Det ärhemvistkravetreducerasstatslösaFör personer
dvs.ofrivillig,statslöshetenförutsättning är attdock att personenen

tidigarefå tillbakakanhandlingenkel ettinte engenom
medborgarskap.

bestämmelser.särskildainte någradet däremotfinnsflyktingarFör
därindividuell bedömningmedaktuelltemellertid blikanDet manen

frånundantagmedgesärskilda skäldet föreligger attprövar om
huvudregeln.

Övriga Europa2.9.8.2

Belgien

krävsbelgisk medborgaretillnaturalisation attFör upptasatt genom
Belgien ihafthar hemvist ieller honoch hansökanden fyllt årarton att
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underhaft verklig samhörighet med Belgienfem år alternativt har
minst fem år.

Parlamentet kankrav på språkkunskaper.uppställs inte någraDet
tecken fullständigspråkkunskaper påemellertid beakta ettsom

integration.
statslösa reduceras hemvistvillkoret tillSåvitt flyktingar ochavser

år.tre

Bosnien-Hercegovina

Villkoren Bosnien-Hercegovina sökandenför naturalisation i är att
fyllt år,l arton
har bott år landet,2 minst åtta i
har de språk talas i Bosnien-Hercegovina,3 kunskaper i något somav

4 inte har utvisats,
inte har dömts till längre fängelsestraff år för brott begånget5 än tre
de före ingivandetåtta åren ansökan,närmaste av

6 automatiskt förlorar alternativt sig det tidigareavsäger
medborgarskapet bestämtssåvitt inte bilateralt avtalannat genom
dispens kan förlust eller avsägelse det andra landetsges om av
medborgarskap inte möjligt.är

Återvändande emigranter emigranters barn i första eller andrasamt-
generationen återvänder kan förvärva medborgarskap kravutansom -

Ävenpå vistelsetid eller avsägelse tidigare medborgarskap. förav
makar till emigranter finns det särskilda bestämmelser.

Termen statslös förekommer lageni endast i konstitutionens
stadgande förbud förlust medborgarskap i Bosnien-motom av
Hercegovina för det fall den berörs därigenom skulle bli statslös.som

Estland

bliFör estnisk medborgare krävs sökandenatt att
a femtonminst år gammal,är
b haft uppehållstillstånd i minst fem år,permanent
c har kunskaper det estniska språketi sökanden genomgår

kunskapstest,
d har kunskaper estniska konstitutionenden sökanden genomgårom

kunskapstest,
e uppbär laglig inkomst,
f lojal denär estniskamot staten, samt
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konstitutionen.estniskadened lojalitetg svär motomen

statslösa.ochflyktingarfördesammaVillkoren är

JugoslavienFörbundsrepubliken

iFörbunds-uppehållstillstånderhållitutlänning permanentEn som
hanmedborgarskaplandetsförvärvakanJugoslavienrepubliken om

eller hon

medborgarejugoslaviskgift medför den ärårfylltl arton ensom
åldersvillkor,någotgäller inte

styrkerellermedborgarskaputländska attfrån sittbefriatshar2
jugoslavisktvid förvärvskekommerbefrielse att av

medborgarskap,
och sinförsörja sigmedelandraeller haranställd på hemorten att3 är

familj,
medJugoslavienFörbundsrepublikenstraffad ihar blivitinte4 en

olämplighenneellerhonombrott görfängelse förpådom ett som
medborgarskap,jugoslavisktförvärva samtatt

eller honhansigförväntavandel kansökandens attutifrån5 man
medborgarejugoslavisklojalkommer att vara en

frånbefrielsegodtarinteutländskiblandförekommer statDet att en
villkorsådanaföreskriverför dettaellermedborgarskapdess som
olägenheterbetydandeorsakardetfullföljasökanden inte kan attutan

under 2skall villkoretförhållandesådantVideller henne.för honom
han ellerskriftlig förklaringsökanden inger attuppfyllt omenomanses

samband medmedborgarskapet iutländskadetsighon avsäger
Jugoslavien.Förbundsrepublikenmedborgarskap iförvärvet av

flyktingarförnaturalisationsvillkorsärskildanågrafinns inteDet
eller statslösa personer.

Italien

denparagrafer itvå olikaregleras iVillkoren för naturalisation
giftaArtikel är5medborgarskapslagen.italienska personer somavser

artikel övrigaoch 9italiensk medborgaremed personer.avseren
månaderseftermedborgare kanitaliensktillMake/maka sex

bosättningmedborgarskap. ViditaliensktItalien ansökahemvist i om
skallansökanår. Tillminstäktenskapet hautomlands måste trevarat

familjesammansättningvigselbevis, intygfogas födelseattest, samtom
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länderfrån övrigaochhemlandetfrån somstraffregisterutdrag ur
brottsutredningframgårutdraget attdetOmhemvisthaftsökanden av

domslutgiltigförränslutbehandlasansökan intekanpågår,fortfarande
dettabrott utgördömd för grövresökanden ärOmavkunnats.har

medborgarskapsförvärvet.hinder mot
dvs.artikel 9-enligtnaturalisationansökanförGrundvillkoret om

ärmedborgareitaliensk attmedgiftaärinteför en -sompersoner
nedsättsfallflertalItalien. Iår itio ettibosattvarithaskallsökanden

bosättningstid:pådock kravet

harfar-/morföräldrarellerfar,utlänningförårl morvarstre
gäller ävenårTrefödelsen.vidmedborgarskapitaliensktförvärvat

ihemvistlegalthaftochItalienfödd iärutlänning somför somen
ansökan.föreårendelandet senaste tre

italienskadopterasåldermyndigvidutlänningför avfem år2 som
medborgare,

statliginnehaftfem årminstunderutlänningförårfem3 som
utomlands,ävenitaliensk tjänst

EU-medborgare,förårfyra4
flykting.ellerstatslösförårfem5

födelseattest,fogasskallartikel 9enligtnaturalisationansökanTill om
frånstraffregisterutdragfamiljesammansättning samtintyg urom

bosättningsland.tidigarehemlandet och
med hemvistframgårtillämpningsbestämmelsema att avserAv man

kravuppfylla deskallsökandenbosättning someffektiv attsamt
dvs.landetuppehälle iochinresautlänningarsi lagenföreskrivs om
sig im.m.. Vareförsörjningsmöjlighetpasshandling,giltiginnehav av

påkravnågotdetfinnstillämpningsbestämmelsernaeller ilagen
italienska.ikunskaper

Kroatien

sökandenkrävsnaturalisation attmedborgarekroatiskbliFör att genom
år,fylltl arton

Kroatien,fem år i samtbott2 har
kroatiska.och skrivatala3 kan

statslösa.ochflyktingarförgällervillkorSamma
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Polen

För bli naturaliserad polsk medborgare krävs femvistats åratt att man
legalt Polen.i Ansökan ställs tills presidenten också fattar beslutet.som
Utöver hemvistkravet uppställs inte några särskilda villkor formi av

språkkunskaper ellert.ex. annat.
Enligt praxis kan utländska medborgare giftavarit med polskasom

medborgare i minst år ansöka polskt medborgarskap. måsteMantre om
dock ha uppehållstillstånd Polen vid tidpunkteni för ansökan.

Reglerna för statslösa och flyktingar i desamma.är princip detNär
gäller statslösa det dock landshövdingenär och inte presidenten som
beslutar polskt medborgarskap. lederDetta till viss skillnad iom en
praktiken eftersom det ungefär månad få beslut fråntar att etten
landshövdingen medan frånbeslut presidenten nonnalt erhålls efterett
omkring år.ett

Schweiz

De schweiziska villkoren för naturalisation sökandenär att
l har hemvist i Schweiz sedan viss minstatid varierar mellanen som

och tolv år,sex
2 har integrerats i det schweiziska samhället,
3 hänsyn till den gällande rättsordningen,tar samt
4 inte någon säkerhetsrisk.utgör

Som led i kravet på integration gällerett sökanden måste förståatt
språket på hemorten och kunnaäven sig förståddgöra i den
utsträckning behövs deti vardagliga livet. Härvid beaktassom

utbildningsnivå och ålder. Språkkunskaperna bedöms ipersonens ett
samtal sökanden får föra med ledamöterna i lokal nämnd.som en

Det uppställs inte några krav på språkkunskaper på sökande ärsom
äldre 60 år.än Kravet kan vidare lägresättas hel familjnär ansökeren

naturalisation och det förhåller sig så någonom att av
familjemedlemmar-na i praktiken regel hemarbetandesom en mor- -
inte kan kommunicera på det lokala språket.

För flyktingar och statslösa gäller för närvarande fördelaktigare
bestämmelser endast såvitt kravet på integration. pågårDet dockavser

lagstiftningsarbete syftarett till underlätta naturalisationattsom av
statslösa bam.



81ordningennuvarandeDen1999:34SOU

Spanien

artikelnIcivillagen.artikel 22 iireglerasnaturalisationförVillkoren
fallet-enskildadetiomständigheternaberoende pådet-föreskrivs att

underavdelning 4år. Iellertvåfem,tio,i ettSpanienihemvistkrävs
ansökansinmåste iberördedenbl.a.artikel attnämndatill anges

detiintegreringtillräckligochuppförandeförbeläggkunna gottge
ikunskaperelementärainnefattar bl.a.sagdasamhället. Detspanska

språket.spanskadet
legalårsfemendastkrävsasylfåttSåvitt sompersoneravser

Spanien.vistelse i

Storbritannien

naturalisation ärföruppställs attStorbritannienikravDe som
sökanden

sinnesförvirring,liderochår intefylltl arton av
karaktär,god2 har

alternativtspråketengelskadetikunskapertillräckligahar3
det pådåmedgeskanUndantagskotska/gaelic.ellerWalesiska

framstårtillståndpsykiskaelleråldersökandensgrund somav
uppfylla kravet.skalleller honhanbegäraoskäligt attatt

hemvist ihuvudsakligaalternativt sitthemvistha sitt4 attavser
sökandenmedgeshärifrån kanUndantag t.ex.Storbritannien. om

företag.brittiskägtförutomlandsarbetar ett

hemvistvillkor.följandeuppfyllaskall sökandenDessutom

femårsperioddenvid börjanStorbritannienbefann sig isökandenl av
ochin,naturalisationdå ansökanden dagslutar gesomsom

utanförvaritintefemårsperioddennaunderhon hareller2 han
ochdagar,450Storbritannien änmer

varitfemårsperioden intemånadernatolvunder de3 senaste av
ochdagar,90Storbritannien änutanför mer

tolvdeunderhar inte senasteStorbritannienvistelse isökandens4
iregleringenföljdtidsbegränsad tillmånaderna varit art avav

ochimmigrationslagama,
befunnit sigfemårsperiodenundergångnågonhar inteeller hon5 han

immigrationslagarna.medstridStorbritannien ii

harsökandevissaendastundantagna ärsökandeallaprincipI som-
immigra-till följdfrån restriktionerfriamåstestatlig tjänst avvara

hemvistvillkoret.under l angivnauppfylla detochtionslagarna
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får theDäremot Home Secretary undantag frångöra övriga
hemvistvillkor det föreligger särskilda skäl.om

sökandeFör gift med brittiskär medborgare gäller vissaen som en
särskilda villkor. Den huvudsakliga skillnaden grundkravet i frågaär att

hemvist år för femär i stället år.treom
Villkoren desamma för flyktingarär och statslösa.

Tjeckiska Republiken

Villkoren för förvärv tjeckiskt medborgarskap framgår lagen7 §av av
40/ 1993 förvärv och förlust tjeckiskt medborgarskap. enlighetIom av
med detta lagrum kan Inrikesministeriet tjeckiskt medborgarskap tillge
personer som
l har och kontinuerligt uppehåll i Tjeckien sedanpermanent minst

fem år,
2 bevisar avsägelse utländskasitt medborgarskap eller automatiskav

förlust sitt utländska medborgarskap vid förvärv det tjeckiskaav av
gäller för flyktingar,

3 under de fem åren inte har dömts för uppsåtligt brott,senaste samt
4 har kunskaper i det tjeckiska språket.

I enlighet med lags harll § Inrikesministeriet möjlighetsamma att
under vissa förutsättningar bevilja dispens från något de fastställdaav
kraven.

Ansökan tjeckiskt medborgarskap måste i enlighet medom
Inrikesministeriets krav kompletteras med uttalande utlämnings-av
polisen den kommunala myndigheten i sökandenssamt av permanenta
vistelseort.

Turkiet

De turkiska villkoren för naturalisation sökandenär att
1 har hemvist i Turkiet femsedan år,
2 kan försörja sig,
3 inte har någon allvarlig sjukdom, samt
4 kan tala turkiska på acceptabel nivå.en

Det gäller inte några särskilda villkor för flyktingar eller statslösa.
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Tyskland

lagar,olikatvåinaturalisationtillmöjligheternareglerasTysklandI
medborgarskapslagenochAusländergesetzutlänningslagennämligen

Staatsangehörigkeitsgesetz.undReichs-
tvåmedborgarskap ityskttillutlänning rättUtlänningslagen enger

eller honhanärsituationer. Denolika omena
innanårfylldaeftermedborgarskap sextontyskt menansökerl om

år,fyllt tjugotrehonellerhan
Tyskland,ivistaslagligenårsedan åtta2

skola,allmänår ifyraminstTysklandskola iår igått3 varavsex
uppehållstillstånd,innehar4

brott,allvarligaredömd förinte5 är
begårTyskland ellersäkerhet iellerdemokratiförfara6 inte utgör en

terrorhandlingar, samt
kanundantagmedborgarskaptidigaresittförlorarellersig7 avsäger

fall.i vissamedges

medborgarskaptillutlänning rättalternativetandraDet engersom
eller honhanutlänningslagen ärenligt om

Tyskland,ivistaslagligenfemton årsedanl
uppehållstillstånd,innehar2

social- ellerberoendeförsörjning ärfamiljensochför sin3 inte av
arbetslöshetshjälp,

brott,allvarligarefördömd4 inte är
begårellerTysklandsäkerhet iellerdemokratiförfara5 inte utgör en

terrorhandlingar, samt
kanundantagmedborgarskaptidigareförlorar sittellersig6 avsäger

fall.vissamedges i

förvärvautlänningkanmedborgarskapslageniregleringenEnligt en
eller honhanmedborgarskaptyskt om

Tyskland,il bor
bostad,förfogar2 över en egen

social-beroendeanhörigasinasig och attförsörja utankan3 avvara
arbetslöshetshjälp,eller samt

eller säkerhet.demokratiförfara4 inte utgör en

beslutandedebeaktarmedborgarskapslagenenligtavgörandetVid
utlänningenmyndigheterna att
Tyskland,bor il permanent

språkkunskaper,tyskatillräckligabesitter2
samhället,det tyskakunskapergrundläggandehar3 om
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4 bor i Tyskland sedan år för asylberättigadetio och statslösa sju år,
samt

5 avstår från sitt tidigare medborgarskap.

fråga språkkunskaperI gäller sökanden skall behärska det tyskaattom
språket muntligen skriftligenoch i den utsträckning kan krävassom

Ävenbakgrund den sociala situation han eller hon levermot av som
kraven på kunskaper det tyska samhället ställs i relation tillom
sökandens sociala situation.

Äldre kan beviljas dispens från de nämndapersoner nu
kunskapskiaven. Likaså kan dispens aktualiseras hel familjnär står ien
begrepp ansöka naturalisation och någonatt familje-om av
medlemmarna inte uppfyller de krav normalt gäller.som

Ukraina

Ukrainas självständighetsförklaring ägde den 24 augusti 1991. Allarum
då bosatta i landet tilldelades automatisktpermanent ukrainsktsom var

medborgarskap.
I kanövrigt ukrainskt medborgarskap erhållas efter ansökan om

sökanden
1 varit och lagligen bosatt i Ukraina de föregåendepermanent närmast

fem åren,
2 har kunskap följer Ukrainas konstitution och andra lagar,samtom
3 avstår sitt utländska medborgarskap,
4 har tillfredsställande kunskaper i ukrainska språket, och
5 lagligen kan försörja sig.

Ukrainas president har möjlighet medge undantag från villkoren föratt
ha gjort den ukrainska förtjänstenstatenpersoner storasom anses

Vissa kriminella handlingar kan ligga till grund för nekaatt en
ukrainskt medborgarskap.person

Barn föds statslösa föräldrar erhåller automatiskt ukrainsktsom av
medborgarskap vid födelsen.

Ungern

Villkoren för bli ungersk medborgareatt är har bott åtta år iatt man
landet, ostraffadär har bostad och ordnade ekonomiskasamt
förhållanden. Vidare gäller beviljande medborgarskapatt tillav

i fråga inte får skada landets intressen.personen
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avläggadessutomfårmedborgarskapungersktansökerDen omsom
ochstatsskickhistoria,landetsikunskapersinastyrkaför attett prov

harungerska,pågenomförssamhällsförhållanden. Provet, ensom
grundskolan.året isistasvårighetsgrad motsvararsom

reglerkanflyktingarbeträffande gynnsammarefallI vissa t.ex. -- Ibott i Ungern.skall hasökandenårantaletfrågaitillämpas somom
och/ellermakeförårvistelse påmedräcka tredetfall kandessa en

gränsområdenafrånetniskaFörmedborgare.ungersktillbarn ungrare
Även sittförloratår.medräckafall etti vissa somdet personerkan

medavtalenbilateralade tidigaregrundpåmedborgarskapungerska av
medborgar-ungerskaåterfå detsnabbtrelativtkansocialistländema

skapet.
i UngernfamiljeanknytningsaknarstatslösaochflyktingarFör som

år.åttatidsgränsentillämpas
avslutasproceduromfattandemedborgare ärungerskbli somAtt en

avläggsDärefterpresident.landetsgodkännande enmed ett av
Edenlokale borgmästaren.denceremoni hosmedborgarskapsed vid en

påandramedtillsammansellerenskiltantingen personeravläggs
med-ungerska000lOomkringblirårVarje personerort.samma

borgare.

Övriga världen2.9.8.3

Australien

Australienuppehållstillstånd imedmedborgareutländsk permanentEn
ellerhanmedborgarskapaustraliensisktbeviljasansökankan på om

hon
år,fylltl arton

under dentvå årsammanlagt senasteAustralienihaft hemvisthar2
tvåårsperioden,denunderåren senastefemårsperioden ett avvarav
medborgarskap,australiensisktansökainnebördenförstår3 att omav

engelska,kunskaper i4 har
australiensisktskyldigheteroch etträttighetervilkaförstår5 som

medför,medborgarskap
vandel,hederligförakommaförväntaskanfört och att6 en

Australien,bo ifortsätta samt7 förväntas
medborgarskapsceremonin.vidmedborgarskapslöfte8 avlägger

lydelse:följandeharMedborgarskapslöftet
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this forward,From time under God, pledgeI loyalty Australia andtomy
its people, whose democratic beliefs share,I whose rights and liberties I

and whose laws willI uphold and obey."respect,

det fallFör sökanden så önskar kan orden under God utelämnas vid
avläggande löftet.av

finnsDet inte några särskilda villkor för flyktingar och statslösa
personer.

Chile

ChilenskaDet medborgarskapet regleras i grundlagens tredje kapitel. I
artikel föreskrivslO chilenskt medborgarskap kan förvärvas påatt
något följande sätt.av

Jus soli: födelse på chilensk mark. Detta gäller dock integenom
barn till utlänningar befinner sig i Chile på sin regerings uppdragsom
och inte heller barn till utlänningar på såledesDegenomresa.
undantagna barnen har emellertid rätt förvärva chilensktatt
medborgarskap då de fyllt år under förutsättning dearton samtidigtatt

sigavsäger eventuella medborgarskap.övriga
Jus barnsanguinis: föds i utlandet- ochett far ellersom vars mor
chilenskär medborgare får chilenskt medborgarskap någon deom av-

Chilenska föräldrarna befinner sig i utlandet på uppdrag denav
Chilenska regeringen. dessa fallI räknas barnen födda på chilensktsom
tenitorium.

barnEtt föds utomlands och har chilensk far ellersom som mor--
blir chilensk medborgare efter minst års bosättning i Chile.ett Det
behöver inte år följdi det tillåtetett är räknautan olikaattvara samman
perioder bosättning på chilenskt territorium.av

De Chilenska villkoren för naturalisation sökandenär att
a har bott i landet minst fem år följd,i
b inte har någon vandelsanmärkning, dvs. inte har blivit dömd för

något brott års fängelse,än tresom ger mer
C uttryckligen sig sitt tidigareavsäger medborgarskap.

Det uppställs inte några krav på språkkunskaper. Det finns inte heller
några särskilda naturalisationsvillkor såvitt flyktingar elleravser
statslösa.
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Iran

sammanfattaskanmedborgarskapiransktförvärvförVillkoren av
följande.enligt

iranskmedäktenskapingårkvinna,utländskEn ensom
medborgarskap. Ettiransktautomatisktförvärvarmedborgare,

iranskvidregistrerasdockmåsteutanför Iraningåttsäktenskap som
giltigt.bliutlandsmyndighet för att

vidmedborgarskapiransktförvärvarföds i IranbarnEtt som
gällermedborgare. Detsammairanskfadernfödelsen är omom

föräldrarutländskabarnetsnågonokända ellerföräldrarna är avom
föräldrarochutanförföds IranbarnEttfödd i Iran.själv är varssom -
fadernfödelsen ärvidmedborgarskapiransktförvärvargiftaär om-

iransk medborgare.
farfar kanellerfaroch saknarogiftharbarnEtt sommorsom --

regeringskabinettetsefterendastnaturaliserasårfyllerdetinnan arton
godkännande.särskilda

deinnebärstatslösaochflyktingarför attNaturalisationsvillkoren
ha gjortf°ar de inteVidareår ifem Iran.och bottårskall ha fyllt arton

icke-allvarligarebegåttheller haoch intetill deserteringskyldigasig
brottslighet.politisk

Kanada

sökandennaturalisationför ärkanadensiska villkoren attDe
fyllt år,a har arton

tidpunktenvidtillståndföreskrivetmedKanadaanlänt till samtb har
uppehållstillstånd,innehar giltigtmedborgarskapför ansökan om

Kanada,iföregående fyra årendehar bott minst närmastc tre av
Kanadas tvånågotknowledge " i"adequatekunskaperd har av

officiella språk,
ochskyldigheterdeKanada ochkunskaperhar adekvatae omom

medför,medborgarskapkanadensiskträttigheter ettsom
utvisningsbeslut,föremål förf inte samtär

säkerhetsrisk.befunnitsharg inte vara en

statslösaellerför flyktingarsärskilda villkornågrafinns inteDet

personer.
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2.9.8.4 Sammanfattning

detI föregående har redovisats naturalisationsvillkoren i tjugotre andra
länder. Utifrån redovisningen kan såvitt hemvistkravet noterasavser att
elva länderna i likhet med Sverige huvudregel föreskriverav som- -
fem års hemvist krav för naturalisation. dessaAv elva länder detärsom
emellertid i sin bara Belgien,tur påett, motsvarande sättsom som
Sverige tillämpar lindrigare villkor för flyktingar och statslösa

I Sverige gäller tillhöratt ett någonpersoner. dessaen person som av
skall ha haft hemvist här i fyra år för kunnagrupper naturaliseras. Iatt

Belgien räcker det med års hemvist.tre
De länder inte tillämpar fem år huvudregel föreskriversom som

normalt sökanden skall ha vistats landetatt i längre så. Somän exempel
kan nämnas våra nordiska grannländer Danmark, Island och Norge,
vilka samtliga tillämpar sju år huvudregel. Bland de ländersom som
således uppställer krav på fem år hemvistän det ocksåär vanligaremer
med särskilda villkor for flyktingar och/eller statslösa Utöverpersoner.
nämnda nordiska grannländer kan exempel på det nänmassom
Tyskland, föreskriver tio års hemvist huvudregel därsom som men
flyktingar och statslösa kan naturaliseras efter sju år.

firmsDet emellertid någraäven enstaka länder tillämpar kortaresom
hemvistkrav femän år. dessaAv länder detär Australien harsom
lindrigast villkor. Där det tillräckligtär sökanden bott i landetatt
sammanlagt två år under den femårsperiodensenaste årenettvarav av
under den tvåårsperioden.senaste

frågaI hemvistkrav bör slutligen Italien har särskildaom noteras att
bestämmelser för EU-medborgare. Huvudregeln sökandenär skallatt
ha varit bosatt tio år i Italien, EU-medborgare kan naturaliserasmen en
redan efter fyra år. Detta skall ställas i relation till Italien tillämparatt
krav på fem års hemvist för flyktingar och statslösa personer.

Vad gäller krav på språkkunskaper kan konstateras femton deatt av
tjugotre länderna uppställer sådana krav: Danmark, Finland, Bosnien-
Hercegovina, Kroatien, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tjeckiska
Republiken, Turkiet, Tyskland, Ungern, Australien, Estland, Kanada
och Ukraina.

Följande åtta länder saknar däremot bestämmelser sökandenattom
skall ha kunskaper i landets språk: Island, Norge, Belgien, Förbunds-
republiken Jugoslavien, Italien, Polen, Chile och Iran.

Sex de femton länder tillämpar krav på språkkunskaperav som
föreskriver dessutom sökanden skall ha kunskaperatt på något sättsom
knyter till samhällsförhållandena i landet: Tyskland, Ungern,an
Australien, Estland, Kanada och Ukraina.



ordningenSOU 1999:34 nuvarande 89Den

medborgarskapslagen2.10 §7

Svenskt medborgarskap förloras av
l den förvärvar utländskt medborgarskap efter ansökan ellersom
uttryckligt samtycke;
2 den förvärvar utländskt medborgarskap inträda iattsom genom
allmän tjänst i stat;annan

ogift3 barn under aderton år, blir utländsk medborgare attsom genom
medborgarskap,utländskt på paragrafen, förvärvasisätt avses ovan av

föräldrarna, de hava vårdnaden barnet, eller endera, hanom om av om
antingen har vårdnaden eller har vårdnaden tillsammans medensam
den andre och denne icke svensk medborgare.är

Paragrafen reglerar vad gäller i fråga automatisk förlustsom om av
svenskt medborgarskap förvärv utländskt medborgarskap.genom av
Syftet undvikamed bestämmelsen dubbla medborgarskap.är att

betydelse vid tillämpning paragraf.Hemvistet dennaär utan av
Även den kvar i Sverige förlorar således deunder istannarsom -
paragrafen angivna förutsättningarna sitt svenska medborgarskap.-
Avgörande stället på vilketi det det utländska medborgarskapetär sätt
har förvärvats och den grundläggande förutsättningen för förlust detav
svenska medborgarskapet fråga önskat förvärvaiär att ettpersonen
utländskt medborgarskap. Därigenom har velat skydda svenskaman
medborgare ofrivilligt förlora det svenska medborgarskapet.mot att

punkten föreskrivs svenskt medborgarskap förloras denI l att av
förvärvar medborgarskap efter uttryckligtutländskt ansökan ellersom

RÅsamtycke. Enligt vad Regeringsrätten uttalat i yttrandet 1982 1:36,
avsåg medborgarskapsförklaring enligtansökan §llsom en om

förlustMedbL, bör punkten "tillämpas så det för svensktl att av
medborgarskap enligt bestämmelsen krävs vederbörande antingenatt
ansökt utländskt medborgarskap, dvs. avgivit på erhållandeom en av
utländskt inriktad ansökan, ellermedborgarskap direkt på sättannat
positivt manifesterat önskan bli utländsk medborgare".sin att

förlustSom ytterligare förutsättning för svenskt medborgarskap iav
denna ordning gäller den ansökan in eller det samtyckeatt gettssom

förvärvetlämnats skall ha inverkat på det utländskasom av
medborgarskapet. samtycke lämnats efter förvärvet detEtt som av
utländska medborgarskapet alternativt förutsättning förinte ärsom en-
detsamma inverkar därför på det svenska medborgarskapet.inte Som-
exempel på samtycke till förvärv saknar betydelse kannär nämnasett
då utländskt medborgarskap förvärvas automatiskt giftermål.genom
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Enligt punkten förloras2 svenskt medborgarskap vidare denav som
förvärvar utländskt medborgarskap inträda i allmän tjänst iattgenom

Något krav på samtycke till förvärvetstat. det utländskaannan av
medborgarskapet föreskrivs inte i denna punkt vilket i SOU 1949:45 s.
64 motiverades med det den söker anställning främmandeiatt av som

skäligen kan begäras han eller honstat underrättar sigatt vilkaom
konsekvenser detta medför. Lagstiftning innebär tjänste-attsom en
anställning medför automatiskt förvärv medborgarskap ärstatsav en
emellertid mycket ovanlig, har inte något de ländert.ex.numera av som
omfattas kommitténs undersökning sådana bestämmelser.av

Punkten reglerar3 under vilka förutsättningar ogift barn underett
år förlorar svenskt medborgarskaparton barnets föräldrarattgenom

eller någon dessa förvärvar utländskt medborgarskap. Grund-av
förutsättningen huvudpersonensär förvärv utländsktatt av
medborgarskap skall ha skett på sådant dennesätt enligt punkten latt
eller 2 samtidigt förlorar sitt svenska medborgarskap. Vidare krävs att
barnet förvärvat utländska medborgarskap biperson.samma som

Har föräldrarna vårdnad barnet uppställs vidaregemensam om
kravet det utländska medborgarskapet förvärvasatt samtidigt bådaav
föräldrarna. För barnet enligt detta stadgande skallatt förlora det
svenska medborgarskapet samtidigt med förälder krävs antingen atten
denne har vårdnaden eller har vårdnaden tillsammans med denensam
andre föräldern och denne utländskär medborgare eller statslös.att

2.11 §7 medborgarskapslagena

Bestämmelserna i andra och tredje styckena tillämpas frågai statom
med vilken Sverige har ingått avtal detta.om

Svensk medborgare, fadern eller modern från födelsensom genom
förvärvat medborgarskap i fördragsslutandeäven förlorar detstat,
svenska medborgarskapet då han uppnår i avtalet angiven ålder,en som

får understiga nitton och överstiga tjugutvå år, han sedan minstom
fem år har sitt hemvist i den andra staten.

fallI i andra stycket tillämpas reglerna i 8 § andrasom avses
stycket, i avtalet.annatom anges

Den enligt andra stycket förlorat svenskt medborgarskap ochsom
därefter oavbrutet varit medborgare fördragsslutandei därstat som

återvinner svenskt medborgarskap efter det han tagitanges, att,genom
hemvist här i riket, hos den myndighet i förstall § stycketsom anges
skriftligen anmäla sin önskan detta. Vid sådant förvärvom av
medborgarskap skall reglerna i 4 § sista meningen och 5 § tillämpas.
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Paragrafen trädde julii kraft den eller medl 1979 andra 0rd samtidigt
den ändring MedbL innebar barn tilll § svenskattsom av som mor

Ändringenalltid erhåller svenskt medborgarskap vid födelsen. l §av
skulle komma medföra ökat antal dubbla medborgarskap ochatt ett
avsikten med samtidigt införa 7 a§ möjliggöraatt att ettvar
avvecklande det medborgarskapet barnet uppnåttnärav ena vuxen
ålder.

framgårSom ordalydelsen förutsätter bestämmelsen för sinav
tillämpning bilateralt avtal ingåtts med den andra Skäletatt ett staten.
för det tillämpningen paragrafen behöva försesär ansågs medatt av
särskilda eftersomgarantier automatisk förlust svensktav
medborgarskap för har anknytning till Sverigeen person, som genom
födelse eller hemvist, innebär betydande från MedbL:sett avsteg
grundläggande principer.

Enligt uttalanden i den proposition föregick ändringensom -
1978/79:72 12 borde denna avtal i första hand detyps. av avse-
nordiska länderna, såvitt gäller andra detansågs eventuellastater att

Överenskommelserbehovet överenskommelser borde avvaktas.av av
detta slag avsågs nämligen komma till stånd endast det påkallatnär är

antal barn blir medborgare både denstörre i Sverige och iatt ettav
andra staten.

Något avtal harden aktuella vid tidpunkten för skrivandetartenav
detta betänkande, februari 1999, inte ingåtts. Paragrafen harännuav

således aldrig för tillämpning.varit aktuell

2.12 medborgarskapslagen8 §

Svensk medborgare, född riket aldrig här haftär utom samtsom
hemvist och heller uppehållit sig här under förhållanden tyda påsom
samhörighet med Sverige och inte förlorar sitt svenskasom
medborgarskap enligt andra förlorara§ stycket, sitt svenska7
medborgarskap, han fyller tjugutvå år. På dessförinnan gjordnär
ansökan dockmå invandrarverk medgiva medborgarskapetstatens att
bibehålles.

När någon enligt första stycket förlorar svenskt medborgarskap,
medför detta förlust sådant medborgarskap för hans barn,ävenav som
förvärvat medborgarskapet till följd han varit svensk medborgare,attav

icke förlusten skulle leda till barnet kommer saknaatt attom
medborgarskap.
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Paragrafen reglerar vad gäller i fråga förlust svensktsom om av
medborgarskap på grund s.k. preskription. Syftet med bestämmelsenav

förhindraär barn till utlandssvenskaratt följdatt attsom en av-
Sverige tillämpar härstamningsprincipen får behålla sitt svenska-
medborgarskap i generation efter generation samhörighetentrots att
med Sverige gått förlorad.

Paragrafen äger endast tillämpning beträffande ärpersoner som
födda utomlands. En föddär i Sverige riskerar alltså aldrigperson som

förlora sitt svenska medborgarskapatt preskription. Likaså ärgenom
preskription utesluten för utomlands född svensk medborgareen om
denne någon gång före tjugotvå års ålder haft hemvist i Sverige. Detta
gäller samtidigt haft hemvist i ochoavsett detstatom personen annan
spelar inte heller någon roll hemvistet här varit kort eller ägtom rum
när mycketpersonen var ung.

Preskription kan inte heller drabba i utlandet född svensken
medborgare före års ålder har22 vistats här i landet undersom
förhållanden tyder på samhörighet med Sverige. Det kan i dessasom
fall handla vistelser i Sverige för vämpliktstjänstgöring ellert.ex.om
för skolgång. Dessutom oberoende syftet, längre tidsanses, av en
vistelse i landet normalt tillräckligt för preskription detattvara av
svenska medborgarskapet skall undvikas.

Vid bedömningen vistelse i Sverige påvisar tillräckligav om en
samhörighet med landet kan andraäven omständigheter deän ärsom
direkt hänförliga till vistelsen i beaktande. Exempel på sådanatas
omständigheter kan i fråga har kunskaper i svenskaattvara personen
språket eller har upprätthållit kontakt med Sverige, t.ex. genom
brevväxling med släktingar.

Åldersgränsen tjugotvå år har förklaringsin i det vid tillkomstenatt
MedbL i flertal länder saknades möjlighet naturaliseras föreett attav

tjugoett års ålder. Genom tjugotvåårsgränsen tillförsälcrades således
med hemvist sådani möjlighet ansökastat attpersoner en om

naturalisation deni för någon tid bli statslös.staten utan att
Föreligger förutsättningar för förlust svenskt medborgarskapav

inträder förlusten med automatik vid 22 års ålder för det fall inte
Statens invandrarverk på dessförinnan gjord ansökan medger detatt
svenska medborgarskapet behålls. Normalt beviljas ansökningar från
sökande tillhör den första generationen svenskar föttssom av som

Ävenutanför Sverige. tillhöriga generationer kan fåpersoner senare
behålla sitt svenska medborgarskap det finns någon påvisbarom
anknytning till Sverige.

Ett beslut bibehållande kan aldrig tillföra någon svensktom
medborgarskap. Har Statens invandrarverk eller Utlänningsnämnden
således beviljat ansökan bibehållande sökanden vidtrots atten om -
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beslutstillfället medborgareinte svensk hanså har eller hon intevar
heller förvärvat medborgarskapsvenskt det på felaktiga grundergenom
fattade beslutet.

Enligt andra medför preskriptionstycket förälders medborgar-av
förlustskap medborgarskapet för dennes barn under förutsätt-även av

ning barnet har förvärvat det svenska medborgarskapetatt genom
föräldern. detta bör uppmärksammasI sammanhang barn- deiatt ett
fall föräldrarna vidgifta med varandra barnets födelseär och dessutom
svenska ansesmedborgare ha förvärvat svenskt medborgarskap såväl-

modern fadern, första stycket punkternal § och 21genom som
MedbL. innebär sådant barn förlorarDetta inte sitt svenskaatt ett
medborgarskap i samband med endast föräldernsden svenskaatt ene
medborgarskap enlighet med förstapreskxiberas i 8 § stycket.

andra förloraAv stycket framgår vidare barn aldrig kan sittatt ett
ordningsvenska medborgarskap i denna barnet därigenom skulleom

bli infördesstatslöst. bestämmelse den juli 1969 följdDenna l som en
Sveriges anslutning till 1961 års FN-konvention begränsningav om av

statslöshet.
MedbLAv lO § a följer 8 § inte tillämpas på den underatt som

haftsammanlagt minst sju år hemvist i Danmark, eller Finland.Norge
juliDenna bestämmelse infördes den 1969 och motiverades detl attav

redan sedan tidigare så hemvist nordiskt land hadeiatt ett annatvar
betydelse för möjligheterna bli svensk medborgare. konsekvensIatt
därmed ansågs sådant hemvist borde ha betydelse förävenatt

medborgarskap.undvikande förlust svensktav av

Utländska förhållanden12. 1

andraKommittén har beträffande vissa länder undersökt derasom
lagstiftning innehåller bestämmelser preskription och vilka villkorom

fall gäller.i såsom
besvarat saknarde länder kommitténs enkätTretton tjugotvåav som

Åttabestämmelser har sådanapreskription. ländernaom av
bestämmelser Turkiet har bestämmelsermedan landett som- -
påminner och grundtankar reglerbärs omom upp av samma som
preskription. Skillnaden förlusten det turkiska medborgar-är att av
skapet inte sker automatiskt särskilt beslututan ettgenom av
ministerstyrelsen.

länder bestämmelser räknasDe helt saknar preskriptionsom om upp
i sammanfattningen. det följande redovisas villkoren länder.I i övriga
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Norden12.2

Danmark

har Danmark elleroch aldrig bott ifödd utomlandsDen ärsom -
medtyder på samhörighetförhållandendär underuppehållit sig som

vid års ålder. Justitie-medborgarskap 22danskalandet förlorar sitt-
dockbemyndigas, kanjustitieministernministem, eller den som av

tidpunkt tillåtaföre dennainefter ansökan attsom ges
medborgarskapet behålls.

paragraf, förlorarmedborgarskap enligt dennaFörlorar någon sitt
förutsättningmedborgarskapet underdanskaeventuella barn detäven

dockfråga. förlorar inteföräldern i Barnende förvärvat det efterharatt
därigenom skulle bli statslösa.dedanska medborgarskapsitt om

Finland

medborgarskapslagen förlorar finskenlighet med 8 b §I en
medborgarskap ålder han ellermedborgare finska vid 22 årssitt om

hon
och hemvist Finland,1 aldrig haft sitt egentliga bo i

omständigheterFinland under sådana2 inte har uppehållit sig i som
samhörighet med landet,tyder på

främmande3 medborgare iäven är stat.

finsk medborgare riskerar förlora sitt medborgarskap enligtEn attsom
få bibehålla det. sådandessa bestämmelser kan ansöka Enattom

fylltansökan skall innan sökanden tjugotvå år.göras
förlorar finska medborgarskap preskriptionDå någon sitt genom

medborgarskapförlorar samtidigt eventuella barn sitt finskapersonens
barnet har förvärvat medborgarskapet föräldern i fråga.genomom

gäller därigenom skulle bli statslöst.Detta dock inte barnetom

Island

harisländsk medborgare född utomlands och aldrig bottEn ärsom som
på Island eller uppehållit sig där under förhållanden tyder påsom-
samhörighet medborgarskapmed landet förlorar sitt isländska vid-
fyllda medborgarskapet förlorastjugotvå är. isländska dock inteDet om

statslös.därigenom skulle bli Vidare kan Islands president, påpersonen
ansökan fyller medge detin innan tjugotvå år, attsom ges personen
isländska medborgarskapet bibehålls.
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någonNär blir med sitt isländska medborgarskap genomav
ocksåpreskription, förlorar barn det isländskapersonens

medborgarskapet förutsättning förvärvatunder barnet det efteratt
fråga.föräldern i gäller dock inte barnet bliDetta därmed skulleom

statslöst.

Norge

måste tjugotvå årsEn norsk medborgare, född utomlands, föreärsom
ålder bibehållandeansöka medborgarskapet han eller honom av om
under inte varit bosatt i Norge eller haruppväxten sättannat
tillräcklig anknytning till landet.

innebärBestämmelsens nuvarande lydelse norsk medborgareatt en
kan riskera bli eller inte före tjugotvå års ålderstatslös han honatt om

bibehållande.ansöker planeras lagändring förI Norge kommaattom en
förhållande ståtill med detta och för ilagtexten skallrätta att

årsöverensstämmelse med 1997 europeiska konvention medborgar-om
framhållasskap. Dock skall dessa situationer hittills ihar löstsatt

sådantpraxis statslöshet undvikits.sätt att

Övriga2.l2.3 Europa

Belgien

En utomlands bosatt belgisk medborgare, aldrig har bott i Belgiensom
års ålder, måste tjugoåttaföre han eller fyller årinnan honarton avge

förklaring behållahan eller hon önskar belgiskasittatten om
medborgarskap. fallI upphör det belgiska medborgarskapet.annat

Schweiz

En i utlandet född och bosatt dubbelmedborgare förlorar vid tjugotvå
års ålder det schweiziska medborgarskapet de schweiziskaom
myndigheterna inte dessförinnan har underrättats födelseom personens

sådantoch existens. Den förlorat det schweiziskasättsom
medborgarskapet återfåhar möjlighet det fram trettiotvå årstillatt
ålder under förutsättning upprätthållithan eller hon har relationernaatt
med Schweiz.
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Spanien

myndiggällercivillagenartikel 24 ienlighet med attI person- somen
medborgarskapspanskasittförlorarmedborgarskapinnehar dubbla -

och enbartutomlandshemvisthuvudsakligahar sitteller honhanom
förvärvats innanmedborgarskap,utländsktanvänder sig somav

uppnåddefterinträffar årFörlustenmyndig.blev trepersonen
myndighetsålder.

Turkiet

förloraministerstyrelsenbeslutkanmedborgareturkiskEn avgenom
eller honhanmedborgarskapturkiskasitt om

ochi sju år,från Turkietbortaoavbrutet har varitl
myndighetermed turkiskakontakternågraupprätthåller ett2 inte som

turkiskabehålla detviljaeller hennespå hanstecken att
medborgarskapet.

Ukraina

normaltförlorar sittbor utomlandsmedborgareukrainskEn som
hoshon har registrerat sighan eller inteukrainska medborgarskap om

Medborgarskapetbeskickningen på sju år.lokala diplomatiskaden
registrering integodtagbara skäl tillförloras det finnsdock inte attom

skett.
följande:i detta sammanhangskäl räknasgodtagbaraSom

andra landet,eller beskickning i detukrainsk delegationAvsaknad av
omständig-mellan länderna andrañendskapvaraktig sjukdom, samt

force majeure.hänförliga tillheter ärsom

Sammanfattning12.4

preskription således:bestämmelserländer redovisat ärDe åtta omsom
Schweiz, Spanien ochBelgien,Danmark, Finland, Island, Norge,

preskriptionsliknandeTurkiet harDärtill kommerUkraina. som
bestämmelser.

bestämmelsersaknar däremotländerFöljande tretton om
Jugoslavien,FörbundsrepublikenBosnien-Hercegovina,preskription:

Tyskland,Storbritannien, Tjeckien, Ungern,Italien, Polen,Kroatien,
Australien, Chile, Estland och Iran.
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Sammanfattningsvis kan konstateras de länderåtta haratt av som
bestämmelser preskription, så hälftenutgörs våra nordiskaom av
grannländer. De nordiska ländernas bestämmelser preskriptionom
företer likheter med varandra, något självfallet harstora sinsom
förklaring i det nordiska samarbetet på området. En väsentlig skillnad

dock deär danska, norska och svenska bestämmelserna i behovatt är
ändring för stå i överensstämmelse med 1997 års Europeiskaattav

konvention medborgarskap. Vad åsyftas denär nuvarandeattom som
regleringen i dessa länder till skillnad från vad fallet itre ärsom-
Finland och på Island inte utesluter statslöshet följd attsom en av-
myndiga medborgarskap preskriberas.personers

Jämför vidare de nordiska ländernas bestämmelser medman
villkoren i övriga länder kan bl.a. den skillnaden det inoteras att
Norden krävs ansökan från den enskilde medan det i övriga länder-en

Belgien och Schweiz regel tillräckligtt.ex. är den enskildeattsom-
någon form ensidig förklaring eller underrättelse.avger av

Frågan då hurär det kommer sig så många länder heltatt pass
saknar bestämmelser preskription. Sannolikt har det åtminstone tillom
viss del förklaringsin deti relativt vanligt förekommandeäratt att
länder har bestämmelser landet tillämpartrots attsom,
härstamningsprincipen, irmebär barn föds utomlands inteatt ett som
med automatik förvärvar landets medborgarskap det för sådantutan att
förvärv krävs någon fonn anmälan eller Effektenregistrering.av av
sådana bestämmelser dvs. det för utomlands bosatt familjatt att en-
skall kunna föra hemlandets medborgarskap vidare generation efter
generation krävs någon form aktiv åtgärd från familjens sida- kanav

snarlik den följersägas preskriptionsbestämmelser.vara som av

2.13 §9 medborgarskapslagen

Statens invandrarverk må på ansökan befria den eller önskarärsom
bliva utländsk medborgare från hans svenska medborgarskap. Befrielse
får den harvägras sitt hemvist riket.utomsom

Är sökanden redan utländsk medborgare, skall villkor försom
medborgarskapbefrielsen från svenskt föreskrivas, han inom vissatt

tid förvärvar medborgarskap i stat.annan

Paragrafen innehåller bestämmelser befrielse från svensktom
medborgarskap efter ansökan, s.k. denationalisering.

Som tidigare redogjorts för gäller enligt första7 § punkten MedbL
svensk medborgare förlorar sitt svenska medborgarskap hanatt nären
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eller hon förvärvar utländskt medborgarskap efter ansökan ellerett
uttryckligt samtycke. Vidare gäller enligt paragrafs andra punktsamma

svenskt medborgarskap förloras den förvärvaratt utländsktav som
medborgarskap inträda i allmän tjänst i dessaIatt stat.genom annan
fall förlustensker det svenska medborgarskapet med automatik ochav
någon ansökan befrielse blir därför inte aktuell.om

Den aktuella paragrafen i ställetär avsedd för situationer närnu
någon förvärvat utländskt medborgarskap på vidsättannat t.ex.-
födelsen eller medi samband giftermål och därvid samtidigt förvärvat-
svenskt medborgarskap alternativt behållit sedan tidigare förvärvatett
svenskt medborgarskap. Likaså paragrafen tillämpligär utländsknär en
medborgare förvärvat svenskt medborgarskap och samtidigt tillåtits
behålla det utländska medborgarskapet.

Paragrafens andra stycke innebär emellertid bestämmelsenatt -
de nämndautöver situationerna tillämpligär då någonäven står i-

begrepp förvärva utländskt medborgarskap ansökan elleratt genom
uttryckligt samtycke. Möjligheten redan i det skedet ansökaatt om
befrielse har främstasin betydelse förhållandei till de stater vars
rättsordningar villkor för naturalisation föreskriver sökandenattsom

särskilt beslut kan Visa han eller hon kommer förloraett att attgenom
sitt dittillsvarande medborgarskap vid naturalisationen.

de fallI då sökanden vid ansökningstillfället enbart svenskär
medborgare gäller Invandrarverket eller Utlänningsnämndenatt som
villkor för befrielsen föreskrivaskall han eller hon inom viss tidatt
förvärvar medborgarskap i Villkorstiden bestäms vanligenstat.annan
till är räknat från beslutsdatum. ickeEtt uppfyllt villkor får till följdett

medgivandet befrielse förfaller då den angivna tiden löpt Vidatt ut.om
sådant förhållande sökanden ha behållit sitt svenska medborgar-anses
skap hela tiden.

Uppfylls däremot villkoret, förlorar sökanden det svenska
medborgarskapet i och med förvärvet det utländska. krävsDetav
således inte någon anmälan till svenska myndigheter eller dessa påatt

underrättas. saknar vidare betydelsesätt Det på vilket detsättannat
utländska medborgarskapet förvärvats.

Föreskriften förstai stycket befrielse fårinte denvägrasattom som
har sitt hemvist utomlands infördes år 1979 och följd ettvar en av
tillägg till 1963 års Europeiska konvention begränsning fallom av av
flerfaldigt medborgarskap Svensk går emellertidpraxis längre änm.m.
vad konventionen kräver och i princip bifalls alltid- således även om
sökanden har hemvist i Sverige ansökningar befrielse frånom-
svenskt medborgarskap under förutsättning sökanden innehar ävenatt

medborgarskap.annat
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Beslut befrielse från svenskt medborgarskap enligt dennaom
paragraf gäller enbart sökanden personligen och eventuella barn
omfattas således inte. dessaFör skall befrias frånäven sina svenskaatt
medborgarskap krävs behörig ställföreträdare upprättar särskildatt en
ansökan.

2.14 9 § medborgarskapslagena

Statens invandrarverk eller utlänningsnämnden fär överlämna ett
ärende i första6 8 § stycket eller till9 § regeringen,som avses om

ärendet bedöms ha betydelse för rikets säkerhet eller förannars
allmän säkerhet eller för förhållanderikets till främmande makt eller
mellanfolklig organisation,

det bedöms särskild vikt för ledning tillämpningenvara av av av
denna lag ärendet regeringen, ellerprövasatt av

syrmerliga skäl talar för regeringens prövning.annars
Har invandrarverket överlämnat ärende falli i förstaett som avses

stycket eller2 skall regeringen, hinder inte på grundmöter attom av
ärendet synnerligen brådskande, höraär utlärmingsnämnden innan den

ärendet.avgör Regeringen får överlämna sådant ärende till nämndenett
för avgörande.

Genom denna paragraf Utlänningsnämnden och Invandrarverketges
möjlighet till regeringen överlämna ansökningaratt rörsom
naturalisation, bibehållande svenskt medborgarskap och befrielseav
från svenskt medborgarskap.

I samtliga naturalisationsärenden där sökanden fyllt år15 görs- -
kontroll hos Säkerhetspolisen innan ärendet ochavgörsen

säkerhetsfrågor enligt punkten aktualiseras oftastl uppgiñergenom
just Säkerhetspolisen bidragit med. Vad gäller "säkerhetsärenden"som

uttalades i propositionen särskild nämnd för utlänningsärendenom en
1991/92:30 29 överlämnande med hänsyn till den betydelseatts. -
säkerhetsaspekterna har naturalisationsärendeni så gott som-
undantagslöst bör ske det i ärende framkommitnär uppgifterett som
tyder på ärendet kan rikets säkerhetröra eller allmän säkerhet ochatt
omständigheterna inte sådana det stårär klart ansökningen skallatt att
avslås oberoende dessa aspekter.av

Punkten 2 har tillkommit för regeringen skall få tillfälleatt utövaatt
viss styrning praxis. Avsikten enligt propositionen detär atten av - -

regel skall gälla ärenden i vilka det uppkommit fråga attsom om
genomföra sådan ändring praxis får särskild räckvidd ochen av som
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betydelse, exempelvis för bedömning antal ärenden iett stortav
framtiden

Synnerliga skäl punkten kanenligt 3 ärendet ärt.ex. attvara av
mycket speciellt kan förväntasslag och leda till internationellstor
uppmärksamhet ärendet inte berör förhållandeSveriges tilltrots att

mellanfolkligeller till någon organisation.statannan
paragrafens sista stycke möjlighet förI regeringen sedanatt-ges en

den från Invandrarverket mottagit ärende hänförligt till förstaärett som
3stycket punkten 2 eller i sin överlämna ärendet till Utlännings-tur-

nämnden för avgörande. Under alla förhållanden skall regeringen, om
hinderinte på grund ärendet synnerligen brådskande,möter ärattav

höra Utlänningsnämnden den ärendet.innan avgör

medborgarskapslagen2.15 10 §

Regeringen efter avtal med Danmark, Finland, Island elleräger, Norge,
förordna tillämpning eller flera bestämmelserna under a-om av en av
c här nedan. Med fördragsslutande i dessa bestämmelser denstat avses
eller de med vilka Sverige ingått avtal tillämpningstater, om av
bestämmelsen i fråga.

a frågaI anmälan enligt likställes3 § hemvist iom
fördragsslutande hemvist riketmed i i den mån hemvisttiden infallitstat
före femårs ålder och tidigare år före anmälan.änsexton

Såvitt angår likställes hemvist§ intill tolv års ålder4 i
fördragsslutande med riket.hemvist istat

Bestämmelsen första stycketi 8 § tillämpning på denäger som
under sammanlagt haft hemvist fördragsslutandeminst sju år i stat.
b Medborgare i fördragsslutande stat som

förvärvat1 medborgarskapet på naturalisation;sätt änannat genom
fyllt aderton2 år;
sedan fem3 år har hemvist här i riket; samt
icke under denna till fängelse,4 tid dömts

förvärvar svenskt medborgarskap hos länsstyrelsen i det länattgenom
där han folkbokförd skriftligen anmäla sin önskan härom. Vid sådantär
förvärv medborgarskap skall vad i stadgas5§ motsvarandeägaav
tillämpning.

c förlorat svenskt medborgarskapDen och därefter oavbrutetsom
varit medborgare fördragsslutandei återvinner svensktstat,
medborgarskap efter det han hemvisttagit här i riket, hosatt,genom
länsstyrelsen i det län där han folkbokförd skriftligen anmäla sinär
önskan härom. Vid sådant förvärv medborgarskap skall vad i §5av
stadgas motsvarande tillämpning.äga
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särbestämmelser skall kunna tillämpasinnehållerParagrafen vissa som
iBestämmelsen uttryck förförhållanden.i inomnordiska är attett man

samhörighetkunna hänsyn till denfrågor medborgarskap börrör tasom
råder nordiska länderna.mellan desom

träffat avtaltillämplighet krävs regeringenbestämmelsensFör att
hittills träffats medDylika avtal harnordiska landet.med det andra

Även åremellertid underIsland kommerFinland och Norge.Danmark,
framgår SverigeMedbKavtalspart. 10 §1999 inträda Av attatt avsom

bestämmelser under 10 a-c § MedbL.ingångna samtligaavtal avser
enligt eller 4§likställer vid anmälan 3underStadgandet a -

hemvist iålder i fördragsslutande medintill vissMedbL hemvist stat-
uppställs dessutom kravBeträffande MedbLSverige. 3 § attsom

år Slutligen gällerfem före anmälan.infallit tidigarehemvisttiden än
första MedbLpreskription enligt 8§ stycketenligt a-stadgandet att

under sammanlagtfråga svensk medborgareinte inträder i somom
år fördragsslutandeminst sju haft hemvist i stat.

i fördragsslutandemedborgareStadgandet under b statger
särskildmedborgarskapmöjlighet förvärva svensktatt genom en

härför medborgarskapetförutsättningarnaanmälan. En är attav
naturalisation och i dettaförvärvats sätt änannat genom

förvärv medborgarskaperinrassammanhang skall bara att somavom -
någon föräldrarna naturaliserats betraktasföljdskett till att somav av -

förvärv naturalisation.genom
ensidig viljeförklaring10§Anmälan enligt b är som ger enen

medborgarskap. har därförovillkorlig till svenskt Deträtt ansetts
längre hemvisttid vadnaturligt i dessa situationer kräva änatt som

naturalisation.föreskrivs vid
för fördragsslutandemöjlighet medborgare iSlutligen under cges

återvinna till vad gällersvenskt medborgarskap. I motsatsstat att som
inteåtervinning medborgarskap enligt § MedbL krävsvid svenskt 4av

tidigare svenskanågon hemvisttid i Sverige och inte heller detviss att
vid födelsen.medborgarskapet har förvärvats

hänvisning till 5 § MedbL. Betydelsen häravI 10 § b och c görs en
förvärvar svenskt medborgarskap enligtbarn till denär ävenatt som-

får ogift,10 § eller svenskt medborgarskap förutsatt detb c äratt-
år.hemvist i Sverige och under Vidare krävs föräldernhar är arton att

vårdnadhar barnet eller med den andregemensamtensam om
så ocksåföräldern, i fall skall svensk medborgare.som vara



102 Den nuvarande ordningen SOU 1999:34

2.16 ll medborgarskapslagen§

Anmälan enligt eller2 4 skall7 § hosgöras statensa, a
Ärinvandrarverk. utlänningen medborgare Danmark,i Finland, Island

eller Norge skall anmälan dock hos länsstyrelsengöras i det län handär
folkbokförd.är Det åligger den myndighet till vilken anmälningen

sålunda eller enligt 10 § meddela beslut huruvidagörs på grundatt av
anmälan svenskt medborgarskap förvärvats eller

fårUtlänningsnämnden efter ansökan meddela förklaring någonatt
svensk medborgare.är Härvid får dock inte frågaprövas isom avses

första stycket.

förstaI stycket regleras hos vilka myndigheter anmälan enligt 2 4
och 7 skall och vilken myndighet skallgöras fatta beslut ia som
sådana ärenden.

Det kan olika anledningar råda osäkerhet i frågaav om en person
har svenskt medborgarskap eller dessaFör situationer öppnas en
möjlighet i paragrafens andra stycke enligt vilket Utlänningsnämnden
efter ansökan får meddela förklaring någon svensk medborgare.äratt
En sådan förklaring bindande för alla.är Motsvarande beslut attom en

saknar svenskt medborgarskap kan däremot inte erhållas.person
Frågan huruvida någon förvärvat svenskt medborgarskap genom

anmälan kaninte förklaringsärende.iprövas Detta beror påett att ett
lagakraftvunnet beslut anmälningsärendeni innebär det medatt
bindande förverkan alla huruvidaavgjorts anmälan medfört svenskt
medborgarskap eller inte.

Ansökan förklaring kan endast dengöras beslutet rörom av som
eller dennes ställföreträdare. Myndigheter har således inte dennaav
möjlighet i stället hänvisade tillär självständigt fråganprövautan att

den betydelseär i ärende myndigheten handlägger.ettom av som

2.17 12 § medborgarskapslagen

Statens invandrarverks beslut enligt denna lag får överklagas till
Utlänningsnämnden i fall i andra stycket.utom som avses

Beslut länsstyrelse, Statens invandrarverk eller Utlännings-av en
nämnden enligt får1 l § överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Utlärmingsnämndens beslut får inte överklagas i andra fall än som
i andra stycket.avses

Bestämmelser Utlänningsnämnden finns kap.i andra7 3§om
stycket utlänningslagen 1989:529.
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Prövningstillstånd överklagande till kammarrätten.vidkrävs

huvudregel invandrarverksStatensförsta stycket föreskrivsI attsom
till Utlänningsnänmden. andra stycketMedbL överklagas Ibeslut enligt

för Invandrarverkets beslut avseendeemellertid undantaggörs
tillvilka beslut i stället överklagasanmälningsärenden enligt ll

anmälnings-länsstyrelsens beslut isistnämnda gällerlänsrätt. Det även
förklaringsärenden enligtUtlänningsnämnden iärenden beslutsamt av

stycket.11 § andra
juli 1995 i syfte tydligt klargöraTredje stycket infördes den l attatt

medborgarskapsärendenför samtligaUtlänningsnämnden slutinstansär
MedbL.förklaringar enlighet med § andra stycketinte i llsom avser

hänvisas till i fjärdekap. 3lagrum i utlänningslagen, 7Det som
ordförande ochUtlänningsnämndensstycket föreskriver bl.a. att

tjänstgöringha erfarenhetskall juristerdennes ersättare samt avvara
erfarenhet.likvärdigdomare eller annansom

prövningstillstånd vid överklagandesista krävsEnligt stycket av
prövningstillståndReglernalänsrättens beslut till kammarrätten. om

innebärförvaltningsprocesslagen 1971:291 ochfinns i 34 a§ att
sådantkammarrätten meddelar om

rättstillämpningen överklagandetför ledningdet viktär attavav
högreprövas rätt,av

lägreändring i det slut vartill denanledning förekommer till
instansen kommit eller

skäl överklagandet.det finns synnerliga prövaattannars

så innebärprövningstillstånd inte meddelas det länsrättensOm att
stårbeslut fast.

medborgarskapslagen2.18 13 §

stårår hinderfyllt aderton han underDen äger utan att annanssom av
vårdnad anmälan enligt lag.själv ansökan eller dennagöra

fårAnmälan ej, i fall i 2 görasutom som avses a genom
vårdnadshavare.fönnyndare eller

myndighetsåldemVid tidpunkten för MedbL:s ikraftträdande ivar
många år.Sverige, och i andra länder, tjugoett aktuellaDen nu

årbestämmelsen infördes för fylltatt artonge personer som
självständighet i medborgarskapshänseende. harStadgandets betydelse
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emellertid förklarliga skäl minskat i takt med myndighetsåldern iattav
många länder, däribland Sverige, sänkts till år.arton

Bestämmelsen dock självfallet alltjämtär tillämplig i förhållande till
medborgare i de länder fortfarande tillämpar högresom en
myndighetsålder år. dessa fall kanän I utlänning fylltarton en som-

år enligt hemlandets lag alltjämt omyndig ellerarton ärmen som av
skäl står under någon vårdnad själv anmälanannat göraannans en-

eller ansökan enligt MedbL. Trots det kan emellertid bestämmelsen i
fallvissa bli verkningslös grundpå innehållet i den andra lag.statensav

Vad åsyftas de situationer då deär svenska myndigheterna isom
samband förvärvetmed svenskt medborgarskap kräver befrielse frånav
det tidigare medborgarskapet och sådan befrielse enligt den andra

lag fordrar vårdnadshavarens samtycke. de fallenI syftetstatens går
med den svenska bestämmelsen förlorat eftersom förvärvet svensktav
medborgarskap likväl förutsätter samtycke från sökandens vårdnads-
havare.

förarbetenaI till MedbL berördes den tänkbaraäven situationen att
utländsk medborgare enligt sin hemlandslag vinner rättsligen

handlingsförmåga innan han eller hon fyllt år. enlighetI med vadarton
anfördes i propositionen 1950:217 26 måste, med hänsyn tillsom s.

MedbL inte innehåller någon föreskrift för sådant fall, fråganatt ett
huruvida den skall kunna handla självständigt i svensktettpersonen
naturalisationsärende bedömas efter vad allmänheti gäller enligtsom
svensk internationell familjerätt.

paragrafensI andra stycke klargörs anmälan svensktatt om
medborgarskap enligt huvudregeln endast kan personligen.göras
Undantag har gjorts för enligtanmälan 2 § förälder inära som avser en
egenskap vårdnadshavare anmälan svensktgör medborgarskapav om
för sitt barn. Har barnet fyllt femton år krävs dock det samtycker.att

Innebörden stadgandet i andra stycket är attav en person som-
visserligen har uppnått myndig ålder inte kapabel företaär attmen som
rättshandlingar inte kan bli svensk medborgare anmälangenom av-
ställföreträdare dvs. god eller förvaltare utsedd enligtman
bestämmelserna i kap. § respektivell 4 § FB. Vidare saknas7
möjlighet anmälan ombud.göra Alternativet står tillatt genom som
buds för dessa ställeti ställföreträdarenär upprättarattpersoner en
ansökan svenskt medborgarskap.om

Undantaget såvitt saknar rättsligavser personer som
handlingsförmåga har inte särskilt motiverats i förarbetena till års1950
lag. Stadgandet tillkom sedan Lagrådet uttalat det fanns behovatt attav
förtydliga den regeringen föreslagna paragrafen. Lagrådet anfördeav
bl.a. följande prop. 1950:217 93:s.
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Beträffande frågan skall behörig ansökan ellergöraattvem som vara
anmälan enligt lagen lärer den olikhet mellan ansökan och anmälan vara
åsyftad, ansökan skall kunna jämvälgöras förmyndare elleratt av annan
legal ställföreträdare, anmälan däremot endast personligen. Utvägen att
eñer anmälan förvärva eller återvinna svenskt medborgarskap skall således

stå för den påöppen grund sin sinnesbeskaffenhet kansom av
företaga sådan rättshandling. Till förebyggande feltolkning därförav synes
böra uttryckligen stadgas anmälan må förmyndaregöras elleratt av
vårdnadshavare."

2.19 13 § medborgarskapslagena

frågaI adoptivbarn gäller bestämmelserna i denna lag barnsom om
förvärv eller förlust svenskt medborgarskap med anledning attav av
barnets adoptivfar eller adoptivmor förvärvar eller förlorar sådant
medborgarskap endast
l barnet adopterats i Sverige, Danmark, Finland, Island ellerom
Norge,
2 barnet adopterats utländskt adoptionsbeslutettom genom som
godkänts i Sverige enligt lagen 1971:796 internationellaom
rättsförhållanden rörande adoption eller gäller här i landet enligtsom
lagen 1997:191 med anledning Sveriges tillträde tillav
Haagkonventionen skydd barn och samarbete vid internationellaom av
adoptioner, eller
3 far eller adopterat sitt barn.egetom en en mor

Paragrafen reglerar vad gäller frågai adoptivbarns förvärvsom om
eller förlust svenskt medborgarskap biperson i samband medav som en
förälders förvärv eller förlust svenskt medborgarskap.av

Enligt första punkten gäller förutsättningenda för attsom
paragrafen skall tillämplig barnet adopterats i något deattvara av
nordiska länderna. Punkten 2 utomnordiska adoptioner och iavser
punktens första led uppställs villkor barnet adopteratsattsom genom

beslut godkänts i Sverige enligt lagen 1971:796ett som om
internationella rättsförhållanden rörande adoption. Beträffande vad som
gäller frågai sådana godkärmanden hänvisas avsnitt 2.3.om

I punkten andra ledet, vidare paragrafen tillämpligärattanges om
adoptionen gäller här landeti enligt lagen 1997: 191 med anledning av
Sveriges tillträde till Haagkonventionen skydd barn ochom av
samarbete vid internationella adoptioner. Detta andra led trädde i kraft
den julil 1997 och i likhetär med vad gäller beträffandesom-
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motsvarande ändring följdi l § Sveriges tillträde tilla en av-
konventionen. För översiktlig redovisning konventionens innehållen av
hänvisas till avsnitt 2.3.

Slutligen i punkten paragrafen3 tillämplig farärattanges om en
eller adopterat bam.sitt egetmor

Innebörden paragrafen adoptivbarn kan förvärvaär svensktatt ettav
medborgarskap biperson följande fall.isom

adoptivföräldem blir svensknär medborgare anmälangenom om-
svenskt medborgarskap 5 § MedbL,

adoptivföräldemnär blir svensk medborgare naturalisationgenom-
6 § sista stycket MedbL.

Under motsvarande förutsättningar kan förlust svenskt medborgar-av
skap ske:

adoptivföräldemnär förlorar svenskt medborgarskap attgenom-
förvärva utländskt medborgarskap 7 § 3 MedbLp

adoptivföräldemnär förlorar svenskt medborgarskap genom-
preskription 8 § andra stycket MedbL.

2.20 14 § medborgarskapslagen

bestämmelserNärmare angående ansökan enligt 6 § och den utredning,
erfordras för prövningen sådan ansökan, deävensomsom av

föreskrifter, eljest finnas erforderliga för denna lags tillämpning,som
meddelas regeringen.av

De i paragrafen åsyftade bestämmelserna och föreskrifterna återfinns i
medborgarskapskungörelsen MedbK, 1969:235, trädde i kraftsom
den l juli och för1969 närvarande innehåller elva paragrafer.som

frågaI MedbK:s innehåll skall här endast det i 3 §omnärnnas attom
föreskrivs utredningen ärendeni naturalisation skallatt om avse
sökandens personliga förhållanden frågan i vilken omfattningsamt

fullgjort honom eller henne ålagd underhållsskyldighet ochpersonen
uppfyllt förpliktelsersina det allmänna.mot

2.21 14 § medborgarskapslagena

Socialnämnden skall på begäran regeringen, utlänningsnämnden,av
invandrarverk eller polismyndighet lämna uppgiñerstatens uten om en
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utlännings förhållanden,personliga uppgifterna behövs ärendei ettom
svenskt medborgarskap.om

I sekretesslagen 1980:100 regleras vad gäller frågaisom om
tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och förbud lämnaatt utom
allmänna handlingar. I lagen definieras sekretess förbud röjaett attsom
uppgift, sig det sker muntligen eller allmän handlingattvare genom
lämnas eller det sker på sätt.ut annat

Enligt kap. sekretesslagen gäller7 4§ huvudregel sekretesssom
inom socialtjänsten för uppgift enskilds personliga förhållanden,om

det inte står klart uppgiften kan röjas den enskilde elleratt utan attom
någon honom närstående lider Sekretessen begränsas dock i vissmen.
mån andra bestämmelser sekretesslagen.i Således föreskrivs i lt.ex.av
kap. sekretess5 § inte hinder uppgift lämnas detutgöratt mot att ut, om

nödvändigt för den utlämnandeär myndigheten skall kunna fullgöraatt
sin verksamhet. Vidare gäller sekretess till skydd för enskild hellerinte

i vissa undantagsfall- förhållandei till den enskilde själv ochutom-
kan i övrigt helt eller delvis efterges denne. betydelseAv iav
sammanhanget också kap. sekretesslagenär 14 l § föreskriver attsom
sekretess inte hindrar uppgift lämnas till myndighet,att annan om
uppgiftsskyldighet följer lag förordning.ellerav

Den aktuella paragrafen MedbLi trädde i kraft den juli 1982lnu
och sikte nämndapå den sist bestämmelsen sekretesslagen.itar
Tillämpning dessa båda lagrum leder till utredande ochattav
beslutande myndigheter i medborgarskapsärenden- under förutsättning

behov föreligger har tillgång till uppgifter hos socialnämndenatt utan-
sekretesslagensprövning enligt övriga bestämmelser behöveratt en

ske.
I propositionen föregick denna paragraf, 198l/82:l86,som

underströk departementschefen det viktigt i ärendenäratt att man om
uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap får tillgång till all
information förbetydelse ärendenas prövning. Med hänsynärsom av
till det fråga behövdede ärenden enligtärarten av som om man
departementschefen hysa några betänkligheterinte imot att nu-
aktuella fall införa bestämmelser uppgiftsskyldighet för social-om
nämnderna.

Möjligheten medborgarskapsärende begära uppgifter fråni inatt ett
socialnämnden praktikenutnyttjas i endast i undantagsfall. före-I
kommande fall handlar det normalt uppgifter behövs för attom som
bringa klarhet vilket sökanden försörjeri på sig. kansätt Det även,
vilket dock mycket sällsynt, sig uppgifter knyter tillröraär om som an
sökandens levnadssätt.
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betydelseMedborgarskapets3

Kartläggningen3.1

behovetutreda ochskall övervägakommitténdirektivenI avattanges
medborgarskapetsstärka ettför statuskan vidtasåtgärder att somsom

direktivenenligtutgångspunkt börSomintegrationsprocessen.led i en
olikainnebär imedborgarskapsvensktvadkartläggning göras ettaven

avseenden.
inteavseenden. Detmånga olika äribetydelseharMedborgarskapet

förkartläggning inomfullständiggenomföramöjligt att ramenen
medborgarskapetsbelysa delsvaltKommittén harutredningen. att

betydelsen.informellamån dendels i någonbetydelse,rättsliga
stärkakanhurfråganöverväganden iKommitténs manom

avsnitti 17.redovisasmedborgarskapets status

betydelserättsligaMedborgarskapets3.2

Inledning3.2.1

formellamening deti rättsligmedborgarskapMed begreppet avses
rättigheter ochfrågaoch iindividmellanförhållandet stat omenen

tillkvalitet,rättsligkanMedborgarskapetskyldigheter. sägas vara en
Medborgarskaps-rättsverkningar.knyter vissavilken lagstiftningen

sidanformellamateriell sida.och Denformellbegreppet har både enen
uppfyllda förskallförutsättningarfrågan vilka attberör ensom vara

synvinkelfolkrättsligi Urmedborgareskall stat.enanses varaperson
skallvadför varje avgörarättighetdet exklusiv stat attär somen

materiella sidani Denmedborgareför räknaskrävas staten.att som
framgår normaltinnebörd.reella Dennamedborgarskapetshandlar om

materiellaf°ar sökas i denmedborgarskapslagstiñningeninte utanav
lagstiftningen.

utländskabehandlingolikartadinnebärlagstiftningFör att avsom
starka skäl.krävsskallsvenska medborgareoch accepteras

fästauppdragbl.a. hade iDiskrimineringsutredningen, attsom
innebar olikartadbestämmelserpåuppmärksamhetregeringens som

utlänningarsdelbetänkandeframbehandling, lade år 1994 ett om
det farmsfann1984:6. Utredningenställning Dsrättsliga A att
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olikheter iblandområden dessasärbestämmelser på åtskilliga attmen
särbehandling måsteomständigheterberodde sådanapå att accepteras.

kunde godtagbara i dettahuvudDe motiv över taget ansessom
och oberoende,självständighethänsyn till riketsavseende var

mellanfolkligeller organisationförhållandet till främmande samtstat
eller enskilda ekonomiska intressen.hänsyn till betydelsefulla allmänna

beträffande där innehavarentjänsterSkillnader kunde även accepteras
rättsliga ställning eller innebarenskildasmåste fatta beslut rörande som

flera förelåg, fick tyngdeneller motivmyndighetsutövning. Om ett av
särbehandling verkligendet falletdem i speciella avgöra om var
huvudsak till utredningensnödvändig. anslöt sig iRegeringen

1985/86:7bedömningar föreslog lagändringar prop. innebaroch som
medborgarskap skulle bort för vissakravet på svenskt tjänstertasatt

juridiska mäklare,och uppdrag, bl.a. för revisorer i vissa personer,
Överförmyndare för ledamöter i överförmyndamämnd ochsamt

godtogövervakningsnämnd. Riksdagen regeringens förslag våren
1986.

befolkningen inte svenska medborgareDen är inteärgrupp somav
homogen frågai rättslig ställning. Genom konventioner har vissaom
länders medborgare ställningfått starkare andra. Medborgare iänen
nordiska länder har läng tid tillbaka flertalsedan i avseendenett
jämställts med svenska medborgare. Så fallet beträffandeär även
medborgare i länder inom EU.

artikel Romfördraget följerAv 6.1 i likabehandlingsprincip, ävenen
kallad icke-diskrimineringsprincipen. Denna princip innebär förbudett

varje form direktdiskriminering, eller indirekt, grundpåmot av av
nationalitet inom Romfördragets tillämpningsområde. Detta grund-
läggande förbud kompletteras precist utformadeav mer
diskrimineringsförbud olika områden, vid anställningt.ex. av
arbetstagare och etablering näringsverksamhet i andraav
medlemsländer. Fysiska och juridiska skall behandlas påpersoner

medborgare i land inomsätt EU. betraktasDettaett annatsamma som
fundament för den marknaden, byggd påettsom gemensamma

principen marknadsekonomi med fri konkurrens.öppenom en
Diskrimineringsförbudet har dock undantag där särbehandling på grund

nationalitet under förutsättningarvissa tillåten. sådantEtt områdeärav
till anställning bosättaär och sig i medlemsland.rätten att ett annat

Nedan följer översikt några områden lagstiftningendäröver ien
Sverige skillnad mellan svenska medborgaregör och utlänningar.
Översikten bygger på de genomgångar gjorts i tidigaresom
utredningsarbete, bl.a. Diskrimineringsutredningen Ds A 1984:6,av
Medborgarskapskommittén Ds A 1986:6, Kommunaldemokratiska
kommittén Ds C 1983:4 och Rösträttskommittén SOU 1984:11 samt
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Översiktenförfattningar.hundratalgenomgångkommittés ettdenna av
heltäckande.anspråk påintegör att vara

dettaiintemedborgarskapdubblamed tasProblematiken upp
avsnittunderbehandlassammanhang utan

rättigheterfri- ochGrundläggande3.2.2

kap.finns i 2rättigheterfri- ochgrundläggandeBestämmelser om
avstodregeringsformårs1974tillkomstenVidregeringsformen. av

bestämmelseinnehålla någongrundlagenlåtalagstiñaren från omatt
ställningstagandedettabakomSkäleträttigheter.ochfn-utlänningars

utlänningenendastfull effektfåskullerättighetsskydd omatt ettvar
utkomstbereda sinochlandetuppehålla sig iovillkorlighade rätt atten

generelltdock såbestämmelserFlerafallet.här, vilket inte varvar
medborgare,svenskaandraomfattade än t.ex.deutformade ävenatt

domstolartillfälligalagstiftning ochretroaktivdödsstraff,förbuden mot
medsambandfrihetsberövande ividdomstolsprövningtillrättensamt

exempel.ytterligareåtgärderfackliga ärvidta ettbrott. Rätten att
År rättighetergäller fn- ochgrundlagsskyddet vadförstärktes1976

rättighetskatalogen,preciseringochkompletteringdels avengenom
Enligt denna§.nuvarande kap. 22220 §kap.dels införandet 2av
utsträckningriket iutlärming här istyckebestämmelses första storär en

och rättigheter. Avfri-frågaisvensk medborgarelikställd med om
i lagkan inskränkasrättigheterfri- ochvissaframgårandra stycket att

gäller utlänningar.detnär
endastdeikan delas inrättighetsreglernaFri- och tre grupper; som

svenska medborgaregäller bådedemedborgare,gäller svenska som
svenska medborgare iochutlänningardäroch sådanaoch utlänningar

förinskränkasrättighetsskyddet kandärlikställda,och för sig är men
utlänningar.

garanteradeendastregeringsformen ärenligtoch rättigheterFri- som
svenska medborgare

åsiktsregistrering,förbud mot-
riket,hinder in iochlandsförvisningförbud attmot resa

detta,och lämnariketförflytta sig inomfriheten attatt
medborgarskapet.skydd förlustmot av
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och utlänningar ärmedborgaresvenskadärrättigheterochFri-
likställda

opinionsbildningförsammankomsterdelta itvångskydd attmot-
eller tillhörameningsyttringarandraellerdemonstrationereller i att

sammanslutningar,andratrossamfund eller
medicinskkroppsstraff ochdödsstraff,skydd samt mottortyrmot-

hindra yttranden,ellerframtvingapåverkan syftei att
databehandling,automatiskvidpersonlig integritet-

anledningfrihetsberövande meddomstolsprövningtillrätt avav-
brott,misstankebrott eller om

retroaktiv rättsverkanbrottspåtöljd ellerretroaktivskydd mot annan-
avgiñ,eller statligskattretroaktivbrott samt motav

fall,domstol vissainrättande iskydd mot av-
hudfárg eller etnisk grundgrundmissgynnande påskydd mot av ras,-

kön,grundeller på av
stridsåtgärder,fackligatillrätt-

sådant förfogande.ellerskydd expropriation annatmot-

medborgare och utlänningarsvenska äroch rättigheter därFri-
meddela andra bestämmelsermöjligtlikställda, där det lag äri attmen

för utlänningar

demonstrationsfrihet,informationsfrihet, mötesfrihet,yttrandefrihet,-
religionsfrihet,föreningsfrihet och

åskådning,skydd tvång till kännamot att ge-
fall gälleri andra vadskydd kroppsligt ingrepp änävenmot-

och medicinskt ingripande,dödsstraff, kroppsstraff, tortyr mot
och liknandekroppsvisitation, husrannsakan intrång samt mot

intrång förtrolig meddelelse,i
skydd frihetsberövande,mot-

frihetsberövande anledningtill domstolsprövningrätt av annanav-
eller brott,brott misstankeän om

offentlighet domstolsförhandling,vid-
grund åskådning,skydd ingrepp påmot av-

fotografers tillförfattares, konstnärers och sina verk,rätt-
yrke.driva näring eller utövarätt attatt-

fri- rättigheter forFöreskrifter lag inskränker och enbarti som
utlänningslagstiftningen.utlänningar finns huvudsakligen i Som

kan bli utfrågad politiskaexempel kan utlänning sinnämnas att en om
asylansökan. Inskränkningar iuppfattning vid prövningen rättenav en
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nedan,framgår närmarefinns,yrkeoch utövanäringdriva somatt
rättsväsendet.inombl.a.sektorn,offentligadeninom

yttrandefrihetTryck- och

sig iuttryckafrihetmotsvarandeoch atttryckfrihetenBeträffande
till vad ärregeringsformenhänvisartelevision somljudradio, m.m.

yttrandegrundlagenochTFtryckfrihetsförordningeniföreskrivet
Vidareskriñ.trycktisiginnebär rättTryckfriheten att yttraYGL. en

meddelande förlämnaoch utgivareförfattaretillhar rätt attenvar
Förhandsgranskningskrifter.andraochtidningaroffentliggörande i av

påstöd TFfår inteallmännaoch det utanförbjuden,skrifttryckt är av
ellerutgivningtryckning,desshindraskrifttrycktinnehållet igrund av

spridning.
delmedborgare rättsvensk att tavarjehar§ TFEnligt kap. l2 av

detskefår endastdennai rättInskränkningarhandlingar.allmänna om
riketsförförhållanden,angivna t.ex.påkallat vissa närmareär av

ekonomiskabehörigamyndighetersförskyddtillsäkerhet, statens,
förhållanden. Depersonligaenskildastillhänsynellerintressen av

uttryckligentillkommertryckfrihetenomfattasrättigheter avsom
medborgare.svenskaendast

vidutlänningaremellertidföljerstycket TFandra att§14 kap. 5Av
medborgare,svenskamedlikställdaförordningen ärtillämpningen av

sådanafåförekommerlag.eller Detföljer TFinte annat avom
TFkap. 5 §kravet i 12sådant attärsärregleringar. Ettmateriella en

gällerdetmedborgare. Närsvenskskalltryckfrihetsmålijuryman vara
utländskaförsärregleringtillmöjlighetenhandlingsoffentligheten har

vilka1975:372,kartsekretessförordningenutnyttjats imedborgare
1993:1742form lagengenerell ifinns ibestämmelser ommernu

lagen§ 1i 2 kap. lföreskrivsVidare stlandskapsinformation.
ochtryckfrihetsförordningenspåföreskriftermed1991:1559

endastifrån kravet TFundantagområde attyttrandefrihetsgmndlagens
tidskrift.periodiskoch utgivarefårmedborgare ägaresvenska avvara

Sverige ochhemvist iharutlänningartillkommerSådan ävenrätt som
medborgarskap imedutlänningar stat1999januarisedan den 1 en

samarbetsområdet.ekonomiskaEuropeiskainom
ängenerelltenligt TFställning ärrättsliga settutlänningsEn svagare

utlänningensmedochmedborgare isvensktillkommer attden ensom
lag.vanliginskränkas isåledes kangrundlagsskyddad ochinterätt är

medborgaresvenskatillförsäkrarochinfördes år 1991YGL en
film,bl.a.offentligenuttrycka siggrundlagsskyddad rätt att genom

likställsenligt TFgällermed vadlikhetoch television. Iljudradio som
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med svenska medborgare.enligt kap. utlänningar Enll l § YGL
svenska medborgare kan juryman isärreglering endastär att vara

radioansvarighetsmål.

landsförvisning3.2.3 Skyddet mot m.m.

grundläggande medborgarskapet den absolutaEtt i är rättenmoment
för svensk medborgare vistas i Sverige.atten

denI tilläggsprotokoll 4 16 september 1963 till Europa-nr. av
konventionen mänskliga rättigheternade stadgas i artikel 3 l-2om

ingen må tvingas lämna den eller förhindras denin iatt statatt att resa
han Europakonventionenvari medborgare. gäller svensk lagärstat som

sedan den l januari 1995.
föregående framgåravsnitt regeringsformen innehållerAv ävenatt

liknande bestämmelse. Enligt 2 kap. 7§ första stycket regerings-en
formen får svensk medborgare således landsförvisasinte elleren
hindras landet.in i Bestämmelsen hör till de fri- ochatt resa
rättighetsregler dvs.absoluta, deär går inte inskränka lag.iattsom
Något motsvarande grundlagsfást förbud finns naturliga skäl inteav
beträffande utlänningar.

I förarbetena till utlänningslag1954 års anförs bl.a. följande prop.
1954:41 59.s.

En ovillkorlig vistas i riket ochrätt här vinna sin utkomstatt att
tillkommer endast svensk medborgare. Utlänning kan icke, sig enligtvare
svensk lag eller erkändainternationellt rättsregler, anspråk på igöra att
dessa hänseenden likställd med svensk medborgare. ligger alltsåvara

principiell skillnad mellan medborgarskap och utlännings rättsställning,en
skillnad icke kan avlägsnas dessa begrepp får ändradutan atten som en

Åinnebörd. andra sidan bör det finnas legal reglering utlärmingsen av
möjligheter uppehålla här i riket,sig varigenom det stadgas rättsligaatt
garantier godtycklig behandling och i möjligastörsta utsträckningmot ges

tryggad ställning också för utlänning. Det utlänningslagstiftningensären
uppgift skapa sådant rättsskyddfatt ett

Den principiella utgångspunkten densammaär i 1989 års utlänningslag.
Genom den förändrade på invandrarnas roll i Sverige, Sverigessynen
anslutning till olika konventioner, EES-avtalet och medlemskapet i EU
har dock icke svenska medborgare fått i praktikenstora grupper en mer
eller mindre absolut vistas i landet.rätt att



betydelse 115Medborgarskapets1999:34SOU

Utlämning

svenskfårbrottförutlämning1957:668Enligt § lagenl enom
brott.grundland påtillutlämnas annatinte ettmedborgare av

vissaförutsättning närmareunderdock attfår utlämnas,Utlänningar
stadgatSverigemåste ibrottetuppfyllda. Förvillkor ärangivna vara

frågadetske ärinteutlämningf°arVidareår.fängelse än omett ommer
härstanming,singrundpåutlänningenellerpolitiskt brott, avett om

riskerarförhållandenliknandeelleruppfattningpolitiskareligiösa,
ställasvenskaskallutlämningVid statenhemland.förföljelse i sitt en

döden.tillfår dömasutlämnade intedenvillkor, bl.a.olika attupp
skullereglersärskildaförutsattesårs lag1957 atttillkomstenVid av

bestämmelserSådananordiska länder.tillutlämninggällerdetgälla när
Finland,Danmark,tillfor brottutlämning1959:254finns i lagen om

utlämnasmedborgaresvenskfår§Enligt dess 2ochIsland Norge. en
i dentvå årminstfråga vistats statibl.a.ländertill dessa personenom

fängelsestadgatför brottetdet ärellerskall skeutlämningvilkentill att
utländskaendastfårpolitiskt brottFörfyra i Sverige.åri minst
dockkrävsländerna. Detnordiska attdetillutvisasmedborgare

Sverige.straffbelagd iävengärningen är
medborgar-harkap.brottsbalkens 2ibestämmelserEnligt vissa

brottlag påsvensktillämplighetenförbetydelsevissskapet aven
utomlands.begängna

valbarhetoch3.2.4 Rösträtt

riksdagsvalvalbarhet vidochRösträtt

uppnått 18svenska medborgareharriksdagenvid val tillRösträtt som
3framgårlandet.bosatta i Dettaoch ärålder på valdagenårs avsom

Svenska1997:157.vallagenkap. 2 §ochregeringsformen lkap. 2 §
riksdagsvalvidutomlands har rösträttbosattamedborgare är omsom

denriksdagenlandet. Valbar till ärfolkbokförda igång varitde någon
har rösträtt.som

1979:369enligt § lagen5har,folkomröstningVid om
riksdagsval. Vidvidhar rösträttdenfolkomröstning, rösträtt som

framtidadenframtida roll ikärnkrañensfolkomröstningen 1980 om
varitmedborgareutländskadockenergiförsörjningen även somvar

och 1978,1976, 1977novemberden lfolkbokförda i Sverige
valet.delta iberättigade att



1999:34Medborgarskapets betydelse... SOU116

till Europaparlamentetoch valbarhet vid valRösträtt

har medborgare länderval till Europaparlamentet ividRösträtt som
Valbar Europaparlamentet denden Europeiska unionen. tillingår i är

har rösträtt.som

kommunalvalRösträtt och valbarhet vid

svenska medborgare ochFöre år 1976 hade endast rätt röstaatt vara
valbara rösträttsreformi kommunala val. Genom 1976 års prop.

rskr. 1996/9721771975/76:23, bet. l996/97:KU16, utvidgades dock
och valbarheten i val till kommun-, landstings- ochrösträtten

kyrkofullmäktige till omfatta icke svenska medborgareävenatt som
folkbokförda denvarit i kommun november de årenl närmasttreen

före valåret Syftet reformenden s.k. treårsregeln. bakom bl.a. attvar
öka invandrarnas politiska inflytandedirekta på det kommunala
området. dockMed treårsregeln skulle skapas rimliga förgarantier att
välj hade vissa inte alltför obetydliga kunskaper i svenska språket,aren
kände till och hade förståelse för förhållandensvenska och hade ett
naturligt intresse bara för de alldeles aktuella förhållandenainte i
kommunen också för de långsiktiga kommunalautan mer
angelägenhetema.

Genom Maastrichtfördraget infördes i Romfördraget bestämmelser
förunionsmedborgarskap alla medlemsstaters medborgare.ettom

Unionsmedborgarskapet har syfte underlätta unions-attsom
medborgares integration i värdlandet. Genom Amsterdamfördraget har
förtydligats grunden för unionsmedborgarskapet det nationellaäratt
medborgarskapet.

8.lbI i Romfördraget finns bestämmelse ochrösträttart. en om
valbarhet vid kommunala val för unionsmedborgare bor i landettsom
inom den Europeiska unionen, i vilket de inte medborgare.är Närmare
bestämmelser i frågan finns i rådets direktiv 94/80/EG den 19av
december Syftet1994. med artikel lb enligt direktivets ingress,är, att
säkerställa alla unionsmedborgare, de medborgare iäratt oavsett om
det medlemsland de bosatta kan sinär utöva och valbararösträtt vara
vid kommunala val i den på lika villkor. Regeln exempel påärstaten ett
tillämpningen principen jämlikhet mellan och lika behandlingav om av

medlemsstats medborgare medborgareoch i andra medlemsstater.en
Direktivet genomfördes svenski rätt ändring i vallagengenom en

trädde i kraft den juni 1997 prop.l 1996/97:70, bet.som
Ändringenl996/97:KU16, rskr. 1996/97: 177. innebär medborgare iatt

någon Europeiska unionens medlemsstater, folkbokförda iärav som
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vidvalbaraoch ärröstaharkrav, rättövrigauppfyller attochSverige
Samtidigtlandstingsfullmäktige.ochkommunfullmäktigetillval

förskall gälla ävenreglersåpå sättvallagenändrades att samma
bosattaSverigeigäller övrigadetNäroch Norge.Islandmedborgare i

deninstämmande,riksdagensmedregeringen,gjordepersoner
ändringenmed dendockfast,liggaskulletreårsregelnbedömningen att

förenovember åretden loch intevaldagenfrånräknasskallfristenatt
valet.

vid SametingetvalbarhetochRösträtt

verka föruppgiftharledamöter, attbestår 31Sametinget, somavsom
bl.a. ireglerasverksamhetkultur. Desssamisklevandeen

endastframgårkap. 2§dess 21992:1433. Av attsametingslagen
har ävenDäremotledamöter.valbaramedborgare ärsvenska som

gällerförutsättningarundermedborgare rösträttutländska somsamma
val.kommunalavid

levande frågaalltjämtoch valbarhetRösträtt en-

års1983År kommitté,parlamentarisktillkallades1983 en
invandrareförrösträttenbl.a. övervägarösträttskommitté, för att om

gällautvidgas tillskulle kunnamedborgare attsvenskainte ärsom
riksdagsval.vidockså

skulle fåmedborgarenordiskaföreslogmajoritetKommitténs att
årSverige ifolkbokförda iha varitriksdagsval eñer treirösträtt att

godtagandeverka förskulleinternationelltSverige ett avsamt att
medborgarskapetboendet intedvs.princip,boenderösträttens att --

föreslogledamotparlamentsval. Enihar rösträttskall avgöra vem som
kommunalförkravenuppfylldemedborgareutländskaallaatt som

ansågledamöterriksdagsval. Trevid atthaskulle rösträtt ävenrösträtt
riksdagsvaldeltagande ikrav förmedborgarskapsvensktpåkravet som

ändradtill någonarbete ledde inteKommitténsfast.skulle ligga
lagstiftning.

medborgaresvenskaför andravalbarhet änochFrågan rösträttom
såproblematikenaktualiserasriksdagen gottlevande.hög grad Iiär

förföreträdarefrånmotionerhandi förstaårligen, genomsom
och1996/97:A434motionernamiljöpartiet,ochvänsterpartiet t.ex.

imotionernämndabehandladeKonstitutionsutskottetl996/97:K604.
sammanfattningsvisanfördeoch1996/97:KUl6vallagbetänkandet Ny

till brytasyftarkravbakomställa sigkunde attutskottet inteatt som
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medborgarskap och riksdagsval.mellan svenskt isambandet rösträtt
uppdrag fram förslagkommittés läggaUtskottet hänvisade till denna att

invandrare erhålla svensktytterligare underlättar för attsom
medborgarskap.

kommunal och valbarhet förBeträffande regleringen rösträttav
unionsmedborgare bosatta i Sverige jämfört med övriga iärsom

anförde utskottet det inte delade den iSverige bosatta invandrare, att
demotionerna framförda uppfattningen alla invandrare,att oavsett om

skullemedborgare i EU-Iand eller ej, likabehandlas.ettvar
fram anledningLiknande motioner lades i propositionen Sverige,av

framtiden och mångfalden från invandrarpolitik till integrationspolitik-
1996/97:16, l997/98:SfJ Socialförsäkrings-prop. motionen 10.t.ex.

utskottet l996/97:Sf06 vidhöll sin tidigare inställning frågani om
och valbarhet för unionsmedborgare jämfört med övrigarösträtt

invandrare.

3.2.5 Bistånd till svenska medborgare vid vistelse
utomlands

folkrättsligUr synvinkel medborgarskapet betydelse därförär storav
den förutsättning för befogenhetär inom andraatt stats att statensen en

områden och andra medborgare iärgentemot stater ge personer som
diplomatisk skydd jus protectionis och stöd i andra former. Istaten

alla förpliktadesig medge främmandestort sett stater attanser vara
makter ingripa på diplomatiskrätt för tillvarata sinavägatt att
medborgares intressen i vistelsestaten.

tillåtsEn regel intervenera endast till förmån förstat attsom egna
medborgare. Ibland innehåller dock främmande länders rätt
bestämmelser enligt vilka skydd skall lämnas också andra än
medborgare. Sverige har anslutit sig till de två Wienkonventionema om
diplomatiska respektive konsulära förbindelser. Enligt dessa ingår det i
de diplomatiska beskickningarnas respektive konsulatens uppgifter att
tillvarata den sändande respektive dess medborgares intressen.statens

Den rättsliga regleringen det diplomatiska skyddet finns förav
Sveriges del bl.a. förordningeni 1992:247 med instruktion för
utrikesrepresentationen IFUR. Enligt 12 § IFUR skall beskickningar
och konsulat tillvara svenska medborgares och bästa.rätt Dettata
innebär inte enbart skyldighet efteringripa ansökan från denatten en
enskilde. Utlandsmyndigheten skyldigär även ingripa påatt eget
initiativ.

Enligt lagen 1973:137 ekonomiskt bistånd till svenskaom
medborgare i utlandet kan svenska medborgare råkat i nödm.m. som
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ekonomiskttillfälligterhålla delsutlandetsvårighet ieller annan
ekonomisktkonsulat, varaktigtdelsellerbistånd beskickningav

och harSverigebosatt isvensk medborgare ärbistånd. En somsom
beslutfrihetenberövatseller på sättanhållits, häktats annat genom av

erhållaberättigadutlandetmyndighet i ärdomstol eller någon attannan
skallför hanbehövsutsträckningdenekonomiskt stöd i attsom

särskildadet föreliggerrättsskydd. Omtillfredsställandeberedas ett
intesvensk medborgare ärtillbistånd lämnasskäl kan även somen

ibosattastatslösaoch ärFlyktingarSverige.bosatt i personer som
svenska medborgare,likställda medIFURenligt 13 §Sverige är om

föranledersärskilda skälinte annat.
till utländska medborgare ärundantagsvisBistånd kan även somges

statslösa. Situationerflyktingar ellerinteSverige, ärbosatta i sommen
oskäligt medgeklart intedet skulle sigfrämst åsyftas dåär atttesom

stöd. Beträffande medborgare i EU-ekonomisktenskildeden personen
medborgare ioch konsulat biståbeskickningarländer skall dock

överenskommits mellanharenligt vadmedlemsländerna närmaresom
ochdet gäller medborgare i Norgefalletländerna. Så närär även

föreskrifterUtrikesdepartementetsiIsland. detaljreglerasDetta om
Europeiska unionen UFmedlemsländerna ibistånd medborgare iåt

till områden,EU-medborgare begränsat vissaBiståndet till1996:6. är
olyckshändelser.vid dödsfall och allvarligat.ex.

offentliga tjänster och3.2.6 Statsledningen samt

uppdrag

statschefenregeringsformen måste svenskEnligt kap.5 2§ vara
huruvida medborgarskapetbetydelsemedborgare. saknarDet

naturalisation.förvärvats födseln ellervid genom
denregeringsformen endastStatsråd får enligt kap 9 § l6 st vara

svensktsedan minst år. påsvensk medborgare 10 Kravetvaritsom
faran förhar främst motiverats medmedborgarskap under viss tid

283.påtryckningar läge prop. 1973:90i spänt s.
svensktregeringsform krävdes huvudregelEnligt års1809 som

behörig statlig 1974 årsmedborgarskap för till tjänst. Iatt vara
iregeringsform omvända principen. utlänningtillämpas den En är

ochmedborgare fråga innehavlikställd med svenska iprincip om
kap.hos eller kommun. Enligtutövande eller uppdrag lltjänst statav

följande uppdrag och tjänster9§ tredje stycket regeringsformen är
huvudregelnuttryckligen undantagna från
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domartjänst-
under regeringenomedelbartlyderämbete som-

omedelbartchef för myndighet lydersåsomeller uppdragtjänst som-
sådaneller såsom ledamotregeringenellerunder riksdagen av

dess styrelsemyndighet eller
statsrådunderregeringskansliettjänst i närmast-

sändebudsvenskttjänst som-
riksdagen.valtillsättseller uppdragtjänst genom avsom-

svensktf°ar krav påutpekade undantagendirektde grundlageniUtöver
eller kommunoch uppdrag hosmedborgarskap för tjänster staten

förutsättningar i lag. Ienligt 5uppställas lag ellerendast i som anges
offentlig anställning LOAoch lagen 1994:2606 §§ gesom

hänvisas till vadbestämmelser härom. Först ärytterligare som
eller lag. Därefter undantagregeringsformenföreskrivet görsi annan

åklagare och polisman. övrigtoch Iför militära tjänster tjänst gessom
för särskilt fall besluta,föreskriva, ellerbefogenhetregeringen attatt

nämligen,förbehållas svenska medborgareänstekategorier skallvissa

regeringskansliet eller utrikesförvaltningenanställning inom-
förenad myndighetsutövningstatlig anställning kan medvarasom-

frågor förhållandet till andraeller handläggning rör statersomav
eller till mellanfolkliga organisationer

förhållandenanställning medföra kärmedomstatlig kansom om som-
betydelse för landets säkerhet eller för andra viktiga, allmännaär av

eller enskilda ekonomiska intressen.

Beträffande statliga och uppdrag finns undantagsbestämmelsertjänster
främstmed krav svenskt medborgarskap i antal författningar,på ett

rättsväsendet, områden.rörande tjänster inom inom andraävenmen
längredet gäller kommunala tjänster och uppdrag förekommer inteNär

fanns beträffandenågra sådana undantag. sådant tidigareEtt
avskaffades dock den IställetÖverförmyndare. l januari 1985.Detta

krävs Överförmyndare har vid val till kommun-rösträttatt en
fullmäktige, utlärmingar vistats i landet ivilket innebär även treatt som

gällerår kan komma ifråga Överförmyndare. Saksom samma
medborgarvittnen, uppdrag tidigare varit förbehållet svenskaett som
medborgare.

Rättsväsendet

framgår lagfaren domare skallkap. § rättegångsbalkenAv 4 l att vara
förekommersvensk medborgare. på svenskt medborgarskapKrav
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stödutfärdats medharförfattningarandraockså i avsom
Exempel på sådanaoch ärregeringsformen LOA.bemyndigandet i

myndighetsinstruktioner.ocholika domstols-
följandebeträffande bl.a.föreliggermedborgarskapsvensktpåKrav

rättsväsendet.förtroendeuppdrag inomochtjänster

förvaltningsdomstoldomstol och allmänallmänordinarie domare i-
förvaltningsdomstoldomstol ochallmännämndeman i-

radioansvarighetsmåltryckfrihetsmål ochjuryman i-
fastighetsdomstolpatentmål, iledamot i vissatekniskt sakkunnig-

Marknadsdomstolen,Arbetsdomstolen, Patent-ledamotlagfaren av-
hyres- ochfastighetsdomstolvattendomstol,besvärsrätten, samt

arrendenämnd
konkurrenslagen l993:20mål enligtekonomisk iexpert-

vattendomstol och iMarknadsdomstolen, iekonomisk iexpert-
vattenrättsrådvattenöverdomstol

sjöförklaringsmålsakkunnig ledamot i- .
utseddregeringendispaschör avdispaschör, biträdande somperson-

vid mellanförsta instans tvistfungerar domare isom
grund avtalförsäkringstagare påförsäkringsgivare och av om

sjöförsäkring
s.k.dispaschmål mål angående klandersärskild ledamot i mot-

dispasch
Arbetsdomstolen och Marknads-lagfamaicke ledamöter av-

facklig organisationföreträdare för viss bransch,domstolen t.ex.
eller arbetsgivarorganisation
ledamot älpsnärnndenRättshjav-

fastighetsbildningsmâlgod iman-
notarie i tingsrätt och länsrätt-

och hovrätt ochtingsfiskal, adjungerad ledamot iassessor-
kammarrätt

hovrätt ochkanslichef domstolen, Regeringsrätten,i Högsta-
kammarrätt

domstolen och regeringsrätts-revisionssekreterare i Högsta-
sekreterare i Regeringsrätten

ordinarieofta ordinarie eller ickeauditör befattningshavare,-
militära chefer vidbestraffningsberättigadedomare, biträdersom

handläggning disciplinmålav
åklagare och åklagaraspirant-

Ekobrottsmyndighetenavdelningschef vidgeneraldirektör och-
kanslichef byråchef hos Riksåklagarenoch-

polis-länspolismästare, bitr. länspolismästare,polisman, dvs.-
polisintendent, polissekreterare, polis-polisöverintendent,mästare,
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polisaspirant,inspektör, polisassistent,kommissarie,chefsaspirant,
byråchef vidavdelningschef ochrikspolisstyrelsen,vidöverdirektör

Rikspolisstyrelsen
Polishögskolanvidrektor-

kronokommis-kronofogde,chefskronofogde,länskronodirektör,-
kronofogdeassistentsarie och

övervakningsnämndledamot iochordförandeordförande, vice-
kriminalvårdsnämndoch ledamotordförande av-

jordabalken9 kap.enligtvid arrendesynsyneman-

rättsväsendetutanföruppdragochNågra tjänster

statssekreterare-
rättschef departementoch inomexpeditions--

ombudsmänRiksdagens-
direkt under regeringenmyndighetchef för statlig-

understatliga myndigheter direktstyrelser förvissa ledamöter i-
regeringen

länsstyrelseledamot ilandshövding och-
enhetschef, länsveterinär,byråcheñlänsöverdirektör, länsrâd,-

länsstyrelselänsnotarie vidochlänsantikvarie, länsassessor 1:e
inskrivningsnämndordförande i-

lokalriksvärderingsnämnd ochiordförande och ledamot-
förfogandelagen 1978:262värderingsnämnd enligt

enligt oljekrislagenoljekrisnämndenordförande och ledamot i-
1975:197

enhetschef anställd vidplaneringschef, ochordförande, ledamot,-
för teknisk utvecklingStyrelseninternationella sekretariatet i

polisstyrelseordförande och ledamot i-
Totalförsvaretsinskrivningsnämnd vidordförande och ledamot av-

pliktverk
Biografbyrådirektör för Statens-

Elsäkerhetsverketdistriktschef vid-
riksdagsutskotthuvudsekreterare i-

riksdagsdirektör-
kammarsekreterare i riksdagen-
anställda utrikesförvaltningeninom-

frivillig verksamhetpersonal, inklusive deltagare inommilitär-
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Krigsläge

förhållanden grundpåutomordentligaellerkrigsfaraFöreligger krig, av
4§stöd 12 kap.medregeringen,krigsfara, fårellerkrig av

beträffande utlänningarsföreskriftersärskildameddelautlänningslagen
förtroendeuppdrag landet. Enioffentligtelleranställningharätt att

gälla,upphörafördock, intebestämmelse måstesådan attatt
godkännas.tid ochriksdagen inom vissunderställas

personalkontrollSäkerhetsskydd och

frågorsäkerhetsskydd behandlaslagen 1996:627I omom
lagen skall vissapersonalkontroll. Enligtsäkerhetsskydd och

skala 1-3 beroende påtregradigenligtanställningar skyddsklassas en
del uppgifteranställde fåromfattning denvilkenoch i somavom

betydelseolika dignitetsgrader,i äromfattas sekretess och avsom,av
riksdagen,säkerhetsklassning fattasBeslutför rikets säkerhet. avom

under riksdagen, och i övrigtmyndighetdet frågaär avom enom
respektivebeslutsbehörigheten tillkan delegeraRegeringenregeringen.

omfattning.myndighet, vilket har skett i stor
eller landstingvid kommunföljer tjänstAv 29 § ettstaten,att enen

svenskfår innehas densäkerhetsklassad endast ärär av somsom
fråndock medge undantagenskilda fall får regeringenmedborgare. I

kravet medborgarskap.på svenskt

medborgarskap förpå svensktEG-rätten och kravet tjänstervissa

rörlighet för arbetstagareRomfördraget skall friEnligt i48.1art.
rörlighet innebärtill frisäkerställas gemenskapen. Rätteninom ett

nationalitet mellanförbud på grundall diskrimineringmot av
lön och andra anställnings-medlemsstaterna fråga anställning,i om
gäller också sociala ochvillkor. Förbudet diskrimineringmot

ochdelta i omskolnings-skattemässiga förmåner, rätten att
medlemskap Principen innebärutbildningsprogram, fackligt m.m.

medborgarskap försåledes särregler krav på visstslopandeett av om
arbetskraftens friagäller principenanställning. Enligt 48.4art. om

gäller endaströrlighet offentliga sektorn. Undantagetdock inte för den
undantagetväl anställd gäller inteälva anställningen. När ären person

anställdesske på grund denoch diskriminering får inte av
medborgarskap land.i annat

behandlat innebördenantal avgörandenEG-domstolen har i ett av
undantag medlemsstaterna hardetta och därvid konstaterat ävenatt, om
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denanställningar inomförbehålla vissaintresseberättigat attett av
absolut.denna interättmedborgare, ärför sinaoffentliga sektorn egna
BelgiumCommission149/79,målBelgiumfallet CommissionI vv

endastpunkti 4undantagetdomstolenuttalade3881 att1980 ECR
offentligamed denförbindelsedirektstår ianställningargäller som

deldennämligenverksamhet,särskildaförvaltningens av
ellermyndighetoffentligutövande ettverksamheten avavsersom

myndighetersoffentligaandraellerför värna statensatt omansvar
enligtnämligen,förutsätteranställningarSådanaallmänna intressen.

medsolidaritetsärskildkänner staten.arbetstagarendomstolen, att en
deanställningarinteundantaget oavsett attomfattarDäremot som,

deltagande iinnebärsektorn, inteoffentligaden ettfinns inom
myndighetsutövningsområdet denegentligatill dethöruppgifter som

innefattartjänstenräcker inteadministrationen. Det attegentliga
skall dessutomMyndighetsutövningenmyndighetsutövning. vara av

allmänna intressen.skyddethandlardensådan statensattnatur avom
kundeBelgien intedomstolenkonstateradebakgrunddenna attMot

bl.a.förmedborgarskap tjänsterbelgisktpåställa krav somupp
renhållningsarbetarebanarbetare,konduktör,jämvägsstationsarbetare,

institutioner.kommunalaelektriker vidocheller snickarevid järnvägen
arbetaför fåmedborgarskapbelgisktkrav pågodtogsDäremot attett

nattvakt.kommunalsom
Mål 307/84 FranceCommissionfallet FranceI Commission vv

skyldig tillFrankrike gjort sigdomstolen1725 fann1986 ECR att
medborgarskappå fransktkravställafördragsbrott ettatt uppgenom

allmänt sjukhus.vidsjuksköterskaför anställning ettsom
År 88/C72/02 därmeddelandekommissionenutfärdade1988 ett

medborgarskap förfråga krav påståndpunkt isinpreciserar omman
förklarar kommissionenmeddelandedetta attvissa tjänster. I

hosspeciella anställningargällerendastundantaget i 48.1 statenart.
polisen,försvarsmakten,inomoffentligaoch andra t.ex.organ,

Undantagetdiplomatiska kåren.och denskatteväsendeträttsväsendet,
lokallänsstyrelse,regeringskansli,igälla anställningarsägs även

arbetsuppgifternaoffentliga därandrariksbank ochmyndighet, organ,
ochberedningmyndighet,offentliginnefattar utövning somav

vidareframgårmeddelandetAvrättsliga handlingar.verkställighet av
denbörmedlemsländerna ävenöppnakommissionen attatt anser

följ andemedlemsländer inomi andraför medborgareoffentliga sektorn
sektorer.

kommersiellför administrationenoffentliga avansvararsomorgan-
transporttele,t.ex.samhällsservice post,

sjukvårdhälso- ochoffentlig-
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skolväsendetochundervisnings-det allmänna-
forskningoffentlig icke militär-

fråganoffentlig anställning1994:260lagenVid tillkomsten varomav
föremål förför vissa anställningarmedborgarskapkrav svensktpåom

icke-diskrimineringsförbudet ibakgrundbl.a.överväganden, mot av
svenskadegjorde den bedömningenLOA-kommittén48. attart.

medborgarskap för vissasvensktkrav påbestämmelserna om
verksamhetsområden på vilkaför devälanställningar låg inom ramen

109.tillämplig SOU 1992:60undantaget i 48art. ansetts s.
uppfattning konstaterade, medochdelade kommitténsRegeringen

ändradet saknades anledninggodkärmande,riksdagens attatt
för offentliggrundläggande behörighetsvillkorenderegleringen av

prop. 1993/94:65.tjänst

Totalförsvarsplikt3.2.7 m.m.

totalförsvarsplikt total-Enligt kap. lagen 1994:1809l § ärl om
Totalförsvarspliktenförsvaret angelägenhet för hela befolkningen.en

landet, medborgarskap,gäller således alla bosatta iär oavsettsom
värnplikt,mellan och Totalförsvarsplikten omfattar16 70 års ålder.

fullgöra värnpliktcivilplikt eller allmän änsteplikt. Skyldigheten äratt
medborgare och årsbegränsad till svenska mellan 19 47män årsom

värnplikt inställa ochålder. skyldigheten fullgöra ingår sigI ävenatt att
medverka grundutbildning,vid delta imönstring samt att
beredskapstjänstgöring, Särskildarepetitionsövningar och krigstjänst.
regler finns för den medborgare länder.i tvåärsom

Tillträde Skyddsområdetill militärt

I lagen 1990:217 skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.om
finns skyddbestämmelser åtgärder till bl.a. sabotage, terrorismmotom
och behöver skyddas sådana hot ellerspioneri. anläggningEn motsom

förklarasdär farlig försvarsverksamhet bedrivs, får enligt 3§ som
skyddsobjekt. sådant objekt omfattas nonnalt tillträdesförbud,Ett av
eller, förbud fotografering och liknandedet tillräckligt,är motom av
verksamhet. Om reglerna skyddsobjekt inte räcker för skyddaattom
objektet, kan beslutas område skall skyddsområde.militärtatt ett vara
Sak gäller fartyg.samma

harInom militära skyddsområden utlänningar, dvs utanpersoner
fåttsvenskt medborgarskap, tidigare inte uppehålla sig särskiltutan
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förbudetändrades dock lagen på så sättapril 1991tillstånd. Den l att
inskränktes tillskyddsområdenmilitäravistas iför utlänningar attatt

medeller regeringenförhöjd beredskap närdå det råderendast gälla
generelltbeslutatförsvarsberedskap harhänsyn till Sveriges om
skäl föranfördeRegeringentillträdesförbud för utlänningar. som

säkerhet.Sverigeshotbildenförändradeändringen den mot

Näringsverksamhet3.2.8 m.m.

viktigt allmänt intressetid tillbaka har detSedan lång attettansetts vara
näringslivinflytande Sverigesutländsktalltför starkt överförhindra ett

näringstillstånd fannsBestämmelsernaturtillgångar.och m.m.om
utländsktför utlänning och1968:555lagen rätttidigare bl.a. i om

1968:556ochriket förordningenföretag idka näring här iatt om
förnäringstillståndbestämmelser krävdesnäringstillstånd. Enligt dessa

nordiskt land, förmedborgare iutländska medborgare, inte ettvarsom
Utländska företag fick bedrivaSverige.få näringsverksamhet idrivaatt

tillstånd.endast efterverksamhet i Sverige
näringslivet,internationaliseringen EES-med den allmännaochI av

saken kommit itill haravtalet och anslutning EUSveriges ett annat
Förbudet diskriminering påläge och nödvändiggjort moten annan syn.

medlemslandbeträffande etablering i ärgrund nationalitet ettav
nationalitet fårDiskriminering på grundgrundläggande inom EU. av

etableringundantagsfall. Ett sådant undantagendast ske i vissa är av
med offentlig makt.förenade utövandetverksamheter är avsom

till allmänfår det grundas på hänsynDiskriminering skeäven om
tjänsteområdet.hälsa. Motsvarande gäller inomordning, säkerhet och

Även under deutanför har utvecklingenEU, inom OECD, senastet.ex.
gälleravreglering regelsystemen vadårtiondena gått mot aven

begränsningar utländsk näringsverksamhet.av
för utländskadenna bakgrund har flertalet inskränkningarnaMot av

bedriva avskaffats.fysiska och juridiska näring i Sverigeattpersoner
medborgare och utländska medborgareLikställdhet mellan svenska är

detta område. uttryck för dettagrundprincipen inom Ett ärävennumera
bestämmelsekap. regeringsforrnen enligt vilkenstadgandet i 2 20§

fårnäringsverksamhet endast hainskränkningar i rätten utövaatt som
syfte allmänna och aldrig vissaskydda intressen attatt gynna personer
eller företag.
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Advokatverksamhet m.m.

finnsadvokat i 8och verkafå uppträdaforBehörighetskrav att som
Sverigesför inträde iBland kravenrättegångsbalken.kap.

hemvist imedborgare i och harsökanden äradvokatsamfund ingår att
ekonomiskaEuropeiskainomeller iSverige statannanen

led itillkom år 1991BestämmelsenEES.samarbetsområdet ettsom
avtalettill det s.k. EES-avtalet. Ilagstiftningsvenskanpassningen av

nationella kravförbjuderadvokatdirektivetEG-direktivingår ett som
krävdes medborgarskap iTidigareoch hemvist.medborgarskappå

Sverigesbli ledamot inordiskt land för kunnanågot antagenatt som
Även kap. §svenskt medborgarskap i 12 2påadvokatsamfund. kravet

ändrades pårättegångsombudför fårättegångsbalken att agera som
motsvarande sätt.

Börsverksamhet

får endast svenska medborgareStockholms fondbörsMedlem vara.av
1969:546 förKungl. Maj börsordningframgår §5Detta :tsav

gäller för börsombud.Stockholms fondbörs. Sak samma

lottningF m.m.

flottningsföretag svenskstyrelse för måsteLedamot varaav
1919:426 flottning allmänmedborgare. framgår lagen iDetta av om

angåendekungörelsen 1910: lflottled. Vidare krävs, enligt 72 s.
tillhöriga vattenfall,för förvaltningen af vissa Kronangrunder

utländskför överlåta vattenfallsrätt tillregeringens tillstånd att en
med utländskt inflytande.medborgare eller juridiska personer

Social trygghet3.2.9 m.m.

de sociala förmånema Sverige itill mitten 1900-talet iFram av var
undantag fattighjförbehållna svenska medborgare. Ettprincip var

genomgripande förändring riktningEfter hand har dock skett i moten
medborgare och utlärmingar.ökad likställdhet mellan svenska Dettaen

utsträckning med det under 1950-talet inleddahar i göraattstor
för främja likställdhetkonventionsarbetet principeninom Europa att om

i fråga till sociala förmåner. Därtill har kommit EES-avtaleträttenom
anslutning tilloch Sveriges EU.
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medlemsländernafårRomfördraget inteartikel iEnligt 7.1
socialagällermedborgare vadmedlemslandsnågotmissgynna annat

område därsåledesSociala förmåner ärförmåner.och skattemässiga ett
Avgörande ibetydelse.saknar ärprincipimedborgarskapet numera

l962:8lkap. lagenför detta 3 §uttryck är 1stället hemvisten. Ett om
delsmedborgare,dels svenskastadgasförsäkring.allmän Där att

Sverige,medborgare vistas i ärsvenskautan att varapersoner som
enligt lagen.försäkrade

skillnad såpådock viss sättavseende finnsnågot attI en
kvalifikationstid. Dettaefter vissförstlikställdheten uppkommer en

underhållsstöd. Folkpension ärbarnbidrag ochgäller bl.a. ett annat
landet harmånaders vistelse iefterexempel.sådant Först ensex

folkpension.till delutländsk medborgare rätt av

Övriga rättsområden3.2. 10

företag Sverigefast egendom ochFörvärv iav

förvärv egendom fickutländska fastEnligt lagen 1982:618 enom av
förvärva svensk egendom i Sverigeutländsk medborgare inte utan

upphävdes, led i Sverigestillstånd länsstyrelse. Lagen ettsomav
den december 1992.till regelverket inom EG, 31 Föranpassning att

fritidsändamâlfastigheter förbehålla kontroll förvärvviss över av
förvärv fast1992:1368 tillstånd till vissainfördes stället lageni om av

förutom fång,tillstånd, vid vissaegendom. Enligt denna krävs typer av
utanförfritidsfastigheter, förvärvaren har sin hemvistvid förvärv omav

betydelse.Medborgarskapet har därvid inte någonSverige.
utländska förvärv företag Sverigelagen 1982:617 iI av m.m.om

utländska medborgaresfanns begränsningar vad gäller bl.a.tidigare rätt
aktiebolag, andelar svenska handelsbolagförvärva aktier svenska iiatt

upphävdes, skäleller drivs Sverige.rörelser i Lagen sammaavsom
fast egendom, den januari 1992.lagen utländska förvärv 1avsom om

Partnerskap och könsbyte

partnerskap får1994:1117 registreratPartnerskap enligt lagen om
medsvensk medborgare hemvist iendast ingås ärparternaom en av

tillhör det andraKönsbyte, dvs. fastställelseSverige. att en person
den medborgare.könet, får endast ske beträffande svensk Dettaärsom

framgår lagen 1972:119 fastställande könstillhörighet i§3av om av
vissa fall.
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synpunkteravslutandeNågra32.11

mellanskillnadinnebär görlagstiftningönskvärtDet attär att som man
falltill deutlänningar, begränsasoch här bosattasvenska medborgare

behandling. Vidolikartadskäl förfinns starkadet alltjämtdär en
åtskillnad,sådanidaglagstiftningden görgenomgången somav

mindre tidsenliga.författningarnadelframstår somaven
sammanhangdettaDO har iDiskrimineringsombudsmannen

tillräckliga skälfinnsdetifrågasättasdet kan attframfört att om
omfattningmedborgarskap densvenskt ipåupprätthålla kravet som

Svensktanfört följande.härvidharför närvarande. DOsker
antal statligakrav föruppställs störremedborgarskap ettt.ex. som

på svenskträttsväsendet.detta Kravetsynnerhet gällertjänster. I
för mångaför notarietjänstgöringuppställsmedborgarskap t.o.m. som

efter påarbetet juristexamen. Kravetförsta praktiskajurister detär
fråndel utlänningar avstårleder tillsvenskt medborgarskap attatt en

och försvenska medborgare mångahar blivitstudera juridik innan de
för yrkesvalet.kan kravet avgörandevara

ochfrågeställningar kommerNämnda över övervägasatt av enses
beslutatnämligen i januari 1999harutredning. Regeringen om

medborgarskapskrav iUtredningenkommittédirektiv till om
utredaren har i uppdraglagstiftningen. särskildeDen att

författningardet i lagar och andravilka sammanhangkartlägga i-
medborgarskap relaterade tilleller andra kravställs krav på svenskt

medborgarskap,
med vilka förekommande krav tidigareanalysera dels de argument-

medborgarskapdels vad olika krav relaterade till imotiverats,
svenskpraktiken innebär, såväl för den enskilde inte ärsom

för samhället imedborgare stort,som
föreslåbefintliga krav vid behovrelevansenpröva samtav-

andra åtgärder,författningsändringar eller
andraför och lagar ochsärskilt analysera skälen iemot att-

skillnad å sidanavseenden mellanförfattningar i olika göra ena
å andra sidan utlänningar iandra medlemsstater i EU,medborgare i

övrigt.

likaprincipen arbetet skalldirektiven den ledande iI attatt varaanges
möjligamedborgarskap irättigheter och skyldigheter störstaoavsett

skalllandets invånare. Utredningenutsträckning skall gälla för vara
klar den l maj 2000.senast

vid sidan de formella kraven påslutligen detbörDet nämnas att av
informella förekommerfinns sådana. Detsvenskt medborgarskap även

på medborgarskaputvidgar kraven svensktarbetsgivare ävenattt.ex.
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har haft anledning ingripaitill anställningar och uppdrag. DOandra att
åtgärderlagfall. har i propositionen Nydel Regeringen metomen

1997/98:l77 lämnat förslagarbetslivet prop.etnisk diskriminering i
arbetslivetetnisk diskriminering iåtgärdertill lag mot sonen ny om

krav.sådanabl.a. skall motverka förekomsten av

informella betydelseMedborgarskapets3.3

Inledning

född Sverigeframstår naturligt den och iDet äratt som uppvuxensom
medborgarskap ochhar uppfattning betydelsen svensktett ataven om

medborgarskap naturalisation delvis hzrden har förvärvatsom genom
också sakens de utlänningaruppfattning. ligger iDet attnaturen annan

uppfattningsvenskt medborgarskap harsökaöverväger attsom en on
dess gradvis kan komma förändras efterbetydelse attsom

vad medborgarskap innebärnaturalisationen. Uppfattningen ettom
alltid med dess reella betydelse. Innebörden ärintestämmer överens

den enskilde från till Med beaktandevarierar dessutom person person.
skäl belysaömsesidigheten i integrationsprocessen finns det attav

betydelsen medborgarskap medborgarskapsbytares,svensktettav ur
naturaliserade och inföddamedborgares medborgares perspektiv.
Frågan hur infödda medborgare naturaliseradesvenska påser personers
medborgarskap också intresse i sammanhanget. finns skälDetär atav

beakta medborgarskapet perspektiv.även statensur
Kunskaperna medborgarskapet faktiskt betyder frrvadom

framkommitmänniskor mycket begränsade. Såvitt har det inte skettär
kartläggningnågon infödda svenskars medborgarskapet.av syn

Naturaliserade medborgares på medborgarskapet har hellerintesyn
föremål för omfattande Medborgar-varit någon undersökning.mer

skapsbytarens perspektiv har, i begränsad omfattning, belystsänom av
Szabö se nedan. saknas kunskaper hur ungdoma",Mátyás Det om

och har utländska föräldrar,i Sverigeärsom uppvuxna ser
medborgarskapet.

Tidigare medborgarskapsområdetutredningar på har inte nämnare
berört frågan. påtalats finns detSåsom redan inte heller utrymme att
genomföra fullständig kartläggning medborgarskapets inforrr1el.aaven

utredning.betydelse inom för denna Sammanfattningsvis kanramen
betydandekonstateras det finns glapp i kunnande vad gälleratt ett
betydelse.medborgarskapets informella

sammanträffat medKommittén har 20-tal invandrar- ochett
frivilligorganisationer. allmän synpunkt framfördesEn attsom var
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identitet,underlätta integrationen. Detmedborgarskapet ansågs ger
medborgarskapsvensktSverige.med Ettsolidaritetsjälvkänsla och

med ungdomarstillrättakommaförviktigt medelutgör attett
och det lättaredelaktighetde känner görtillbidrarutanförskap. Det att

påpekadesliknande.skärgård" och Detvårland,"mittför dem sägaatt
vad gällersymbolik iharmedborgarskapet attvidare storatt varaen

känslanbetydelse för ärocksåharMedborgarskapet attsvensk. av man
skaffartillrespekterad bidrar dettarespekterad. sigKänner att manman

levde ochförutsattesTidigarearbeteutbildning, sökersig attetc. man
förändrats.emellertidVerkligheten harland.ochverkade i ett samma

utsträckning knutnaalltmänniskor i ärstörreUtvecklingen går mot att
arbete.boende ochländertill två t.ex.genom

Åke harprofessornSzabö och DaunMátyási etnologi,Docenten
betydelse. Ibl.a. medborgarskapetsföredrag inför kommitténhållit om

ochSzabösredogörelse för Mátyásförstföljande lämnasdet en
Åke synpunkter i ämnet.därefter Dauns

perspektivmedborgarskapsbytarensbetydelseMedborgarskapets ur

ligger bakomfaktorerSzabö har studeratMátyás ettsom
har för invandrarensbetydelse sådantmedborgarskapsbyte och den ett

samhället medborgar-det Vägenidentitet och integration i motnya
Bokförlaget 1997.skap, Arena,

årtiondenahuvudsak debehandlar iUndersökningen tresenaste
invandrar-endast den utlandsfödda förstaoch omfattar1965-1995

medborgarskap. Vidare begränsasförhållande tillgenerationens
chilenare ochturkar,främst till fyraundersökningen grupper ungrare,-

år undertill Sverige i ålder över 18invandradeiranier vuxensom-
huvudsakliga källan till undersökningen iärtill 1980-talet.1950- Den

Szabömedborgarskapsärenden. Mátyásbefintliga iolika arkiv akter
medborgarsökande och andrahar intervjuatäven personer.

händelse för dendet väldigtUndersökningen visar äratt storen
upplevssjälva bytetbyta medborgarskap. Detenskilde äratt som som

medborgarskap.sig sitt tidigaresvårt och allra svårast är avsägaatt
finnsdetundersökning pekat påSzabö har i sinMátyás storaatt

medborgarskapmed eller svensktskillnader mellan hur invandrare utan
mångarotad föreställning hosfinns djuptuppfattar saken. Det aven

olikasvenska medborgarskapet inomdetdem invandrat attomsom
föreställningenlivschanser. Självaderas ärförbättrarområden avsevärt
värdering detmedför den positivviktig. det förstamycket För aven
stimulerande påoch verkar därigenommedborgarskapetsvenska

medförmedborgarskaptill landetsinställningnaturalisationen. Denna
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ocholika sammanhangtalan iföra sinsjälvsäkerhetsamtidigt att geren
vardagens svårigheter.bäralättarehjälpertrygghet attsom enen

förväntat sigSzaböhade enligt MátyásnaturaliseradeflestaDe
huvudsakligen inommedborgarskapetsvenskadetnågonting av

områden.följande

svenska medborgarskapettillvaron vilket detSäkerhet i garanterar-
oroliga tider ochsynnerhet iför flyktingar iviktigastalla. Detta är

människor krisområden.frånför
på derasstarkmedborgarskapssökande harMånga atttroen-

gällermedborgarskapsbyte. Dettakonkurrensläge förbättras genom
bostadsmarknaden utbildningen.och inomarbets- ochfrämst på

svenskföreställningförekommandeallmäntDet är att man somen-
diskriminering.förmedborgare inte blir utsatt

därmed underlättassamhällslivet ochaccepterad inomblirMan mer-
folk.och med vanligtmyndigheterrelationerna till umgänget

frågan naturaliseradeundersökning ställt deSzabö har i sinMátyás om
fråganinfriats och därvid besvaratmedborgarnas förväntningar har

det finnskan inteenligt följande. "På det hela äventaget anta, omman
för antagandeså. starkt stöd dettanågot mätbart, det förhåller sig Ettatt

har ångratfrämst undersökning fådet inom dennaär ytterstatt personer
har beklagat de har blivitsitt medborgarskapsbyte många inteattmen

svensk medborgare tidigare."
bestårSzabö konstaterat medborgarskapetMátyás har vidare att av

därför inte lätt reda vadkomplex faktorer. Det är att utett somav
medborgarskapsbyte. sökapåverkar människorna vid Motiven att

flestamedborgarskap växlar mellan olika Desvenskt avsevärt grupper.
medborgarskapet integrationsbefrämjande.motiven stöd för ärattger

får konsekvenser för både samhälletNaturalisationen därmed viktiga
sökande.och den

medborgarskapsbyte, enligtvanligaste hindret för MátyásDet
förankring likhetstecken mellanSzabö, har sin i vissa sätteratt personer

medborgarskap nationalitet. Därför berör beslutet ioch
medborgarskapsfrågor vederbörande starkt känslomässigt,ofta i

huvudregeln enligt svensk vidsynnerhet rätt är att mansom
måste sig det tidigare medborgarskapet.naturalisation avsäga

faktorn alla samspelande faktorerIdentiteten den allra viktigaste iär av
samband med medborgarskapsbytet.

ofta betydelse förExempel på andra omständigheter har ettsom
det följande.medborgarskapsbyte redovisas i framställningenAv

framgår mån betydelse medborgarskapsbytaren tillmäteri viss vilken
svenskt medborgarskap.ett
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förpådrivandeKvinnortillhörighet. är ettBehovet merav-
åldersgrupperdet gäller olikaNärmedborgarskapsbyte män.än

tydligt mönster.finns däremot inte något
har för avsiktnämligen hanframtidsplaner,Utlänningens attom-

hemland. Avsiktenåtervända till sittellerkvar i Sverige attstanna
attityd tillpositivenskilde intardenleder till ettattatt stanna meren

medborgarskapsbyte.
stadiga kontakterInvandrare harmed hemlandet.Kontakterna som-

jämförtmedborgarskapbytabenägnahemland mindremed sitt är att
nätverk bland svenskar.socialaetableratde harmed som

viktigskolgångenframtid. utgörOmtanken barnens t.ex. enom-
medborgarskap.svensktsökaför del familjerdrivkraft atten

fall.viktig faktor enskilda Förriksdagsval iärRätten rösta iatt en-
medborgarskapsöker röstaflertalet invandrare är rätten attsom

förefaller i ställetbetydelse. Detdock avgörandeinte som omav
ökarförst efter naturalisationen ochförstärksambitionen röstaatt

längd.kontinuerligt med vistelsens
svenskt den främstamedökade möjligheterna ärDe att resa pass-

medborgarskap.för många invandrare bytamotivationen att
avgörande viktig för framväxtenheltVistelsens längd inteär avmen-

för tillhörighet.lojalitet och känslan av
del ungdomarfullgöra allmän värnplikt kan hosSkyldigheten att en-

faktor för medborgarskapsbyte.pådrivandevara en
drivfjäder förkan i enskilda fallBehovet skydd och trygghet varaav-

medborgarskapsbyte.

sammanfattningsvis fyraundersökningen faktorerI ärsom avanges
nämligen vilka bevekelsegrundersärskild betydelse i sammanhanget,

till hur de har mottagitsutlänningama haft för komma Sverige, näratt
och slutligen integrationsgraden.de kom till framtidsplanernaSverige,

de naturaliseradeSzabö har pekat på människorna iMátyás att
till medborgarskapsbytet.medborgarnas känner Bytetomgivning inte

effekt gäller samhälletsfår därför omedelbar såvittinte någon
de har beskrivit effekternamedborgarna. Hanacceptans avav nya

fårföljande. medborgarna bättremedborgarskapsbytet enligt De nya
chanser arbetsmarknaden. Aktiviteten i föreningslivet ökar.på Den

medenskilde känner säkerhet och trygghet i sin tillvarostörre ett
de ochsvenskt medborgarskap Redan mentala förväntningarnaän utan.

och den enskildesföreställningen ökad trygghet säkerhet påverkarom
till han lättare sinuppträdande, vilket i sin leder att accepterastur av
kommer förbättrasomgivning. konkurrensläge härigenomHans att

ytterligare.
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betydelse förframhållit medborgarskapetsvidareMátyás Szabö har
Medborgarskapet betydelse förbakgrund. harbarn utländskmed

bidrar till barnen känneroch tänkande.barnens planerande Det attegna
har Szabö anförtAvslutningsvis Mátyássig kamrater.sina attsom

uppfattning mycket effektivt medelenligt hansmedborgarskapet är ett
vid integrationen.

medborgarskap naturaliserade respektiveBetydelsen svensktettav ur
infödda medborgares perspektiv

Åke professor etnologi vid Stockholms universitet, har iiDaun, ärsom
Svensk mentalitet upplagan, Rabén Prisma, 1998 b1.a.sin bok 3:e

Åkeställt frågan: Enligt har infödda svenskarsvensk Daunärvem en
föreställning svensk. folkliga innebördenDenär ärsnäv om vem som

oberoende i fråga svensk medborgare och avvikeräromav personen
således från den formella innebörden. folkliga betydelsenDen
förutsätter underförstått blodsband. Med svensk härvidmenas en

född svenska föräldrar och inte utseendemässigtärperson som av som
avviker från vad förväntar Vidare svenska för-nämnvärt sig. krävsman
och efternamn eller sådana utländska har vunnit insteg inamn som
språket. självklart vederbörande talarDet svenskaatt utananses
brytning. det sagda följer naturaliserad medborgareAv inteatt en
uppfattas svensk infödda svenskar enbart grundpå sittsom av av
svenska medborgarskap.

Åke har i nämnda bok framhållitDaun mångaäven att som
invandrat till Sverige i ålder, och bott länge i Sverige ochvuxen som
dessutom faktisktsvenska medborgare, inte hellerär själva sigser som
"svenskar". många fortfarande identitetenFör dansk,är kurdt.ex.som
eller armenier den grundläggande nationella identiteten. Härutöver
finns det variationsbredd. Somliga beredda kallaär sigstor att
svenskar, huvudsakligen till följd medborgarskapet. Andramen av
tillägger "jag också svensk",gärna "jag både och" eller "jagär är är

Åkeinternationell". En paradox i sammanhanget pekar på,Daun ärsom
denna ofrånkomliga bundenhet till önskar fåatt trots ursprunget

invandrade svenskar ständigtjämt och bli påminda sin personligaom
bakgrund.

Åke Daun har beskrivit den nationella identiteten såsom en
upplevelse samhörighet. skallFör känna samhörighetattav en person
måste två förutsättningar uppfyllda. Dels krävs det han kan talaattvara

språk övrig befolkning landet,i dels han har kunskaperattsamma som
det landet och förtrogen med vad pågår i landet.är Hanom nya som
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behållerlandet han sinmed detsamhörighetkan uppleva trots attnya
ursprungliga identitet.

avslutande synpunkterNågra

mycketinformella betydelsemedborgarskapets ärKunskaperna om
endastSzabös undersökningframhållas Mátyásbegränsade. börDet att

länder. Vidare omfattar undersökningeninvandrare från fyraomfattar
reda påtill l980-talet. Det återstårinvandrat framendast de att tasom

invandrare från andraöverförbart till kommitresultatet är somom
under år.länder de undersökta ochän senare

inföddaundersökning naturaliserade ochomfattandeNågon ommer
Åkemedborgarskapet saknas.medborgares på Daunssvenska syn

några aspekter sammanhanget.belyser endast isynpunkter i ämnet
kunskaperna vaddet intresseKommittén är att ettatt av omanser

för olika vidgas.betyder i samhälletsvenskt medborgarskap grupper
värdefullt öka kunskapernaskulleDet attt.ex. vara om unga

medborgarskapet.människors påsyn
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4 Dubbelt medborgarskap en-

genomgång svenska ochav

utländska förhållanden

4.1 Inledning

Den svenska medborgarskapslagstiftningen bygger sedan lång tid
tillbaka på vissa grundläggande principer. En dessa dubbeltär attav
medborgarskap regel bör undvikas. Denna princip har dock intesom
kunnat upprätthållas på det ursprungligensätt tänkt, tvärtomsom var
finns det i dag i Sverige relativt antal människor inneharett stort som
dubbla medborgarskap. Antalet ökar dessutom hela tiden. principenAtt
delvis har luckrats beror bl.a. på allt fler denattupp personer genom
ökade flyktinginvandringen har kommit omfattas den praxisatt av som
innebär Statens invandrarverk och Utlänningsnämnden vidatt
naturalisation inte kräver befrielse från det utländska medborgarskapet.
En viktig förklaring till det ökande antalet dubblaannan
medborgarskap det blivit vanligareär barn- följdatt att attsom en av
de föds gifta föräldrar med olika medborgarskap förvärvar dubbeltav -
medborgarskap vid födelsen.

En följd den rådande grundprincipen fleraär attav av
bestämmelserna i MedbL har till syfte just begränsa uppkomstenatt av
dubbla medborgarskap. Enligt fjärde6 § stycket MedbL gäller t.ex. att
det villkor för naturalisation får föreskrivas sökanden inom vissattsom
tid styrker han eller hon naturalisationen kommer förloraatt attgenom
sitt tidigare medborgarskap. Ett viktigt uttryck för den rådandeannat
grundprincipen återfinns i MedbL7 § enligt vilket lagrum svenskt
medborgarskap förloras bl.a. den förvärvar utländsktav som
medborgarskap efter ansökan eller uttryckligt samtycke.

Kommittén har tilläggsdirektiv den 17 juni 1998 igettsgenom
uppdrag förutsättningslöst utreda frågan dubbelt medborgarskap.att om
Kommittén skall analysera konsekvenserna dubbelt medborgarskap,av
såväl den enskildes synvinkel, vid invandring respektivestatensur som
utvandring. Analysen skall särskilt beröra problematiken kring rösträtt
och valbarhet flerai länder säkerhetsfrågor, frågor fullgörandesamt om

totalförsvarsplikt och konsulärt bistånd. Kommittén skall vidareav om
analysera och konsekvensernaöverväga generellt frångåendeettav av
den gällande principen undvika dubbelt medborgarskap ochattnu om
föreslå de författningsändringar och andra åtgärder kan bli följdensom
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dessa överväganden. Slutligen skall kommittén också göraav en
bedömning förslagens ekonomiska konsekvenser för såväl statenav

kommunsektom.som
I detta avsnitt sker belysning antal olika frågeställningaretten av

betydelse förär överväganden kring huruvida dubbeltsom av
medborgarskap bör tillåtas eller

4.2 Situationer i vilka dubbelt
medborgarskap uppkommer enligt den
nuvarande ordningen

Trots den svenska medborgarskapslagstiftningens ambitionatt är att
undvika dubbla medborgarskap finns det i dag, redan berörts, ettsom
betydande antal människor i Sverige innehar dubblasom
medborgarskap. Orsaken till det inte bara skillnaderär olika ländersi
nationella regler hur medborgarskap förvärvas. förhållerDet sigettom
även på det viset svensk lagstiftning och praxis denatt trots
huvudsakliga inriktningen godtar uppkomst respektive innehav av
dubbelt medborgarskap i vissa situationer. det följandeI görs en
genomgång vilka dessa situationerav

4.2.1 Vid födelsen

a Ett barn med svensk far och utländsk vilka gifta medärmor -
varandra får vid födelsen dubbelt medborgarskap under-
förutsättning rättsordningen kvinnansi hemland barnetatt rättger
till moderns medborgarskap. Motsvarande gäller vid äktenskap
mellan utländsk och svensk kvinna för det fall lagstiftningen iman

hemland föreskriver barnet i sådan situationattmannens en
förvärvar medborgarskap efter fadern.

b barn medEtt svensk och utländsk far vilka inte gifta medärmor -
varandra får vid födelsen dubbelt medborgarskap lagstift-om-
ningen fadernsi hemland sådant barn till fadernsrättettger
medborgarskap.

c Ett barn vid födelsen erhåller moderns eller faderns svenskasom
medborgarskap i enlighet med MedbL:s bestämmelser får dubbelt
medborgarskap barnet föds i land tillämpar territorial-ettom som
principen.
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4.2.2 Genom adoption

Ett barn inte fyllt tolv år och adopteras svensk medborgaresom som av
blir vid adoptionen svensk medborgare adoptionen uppfyller vissa iom

§ MedbLl angivna förutsättningar. Vid förvärv svenskta av
medborgarskap adoption uppställs inte något krav på förlustgenom av
det tidigare medborgarskapet. Dubbelt medborgarskap uppstår således
för det fall inte rättsordningen adoptivbametsi hemland föreskriver
förlust det landets medborgarskap vid adoption.av

4.2.3 Genom legitimation

2 § MedbL reglerar gäller frågavad i förvärv svensktsom om av
medborgarskap s.k. legitimation. Enligt bestämmelsen gäller attgenom

svensk ingår äktenskap med utländsk kvinna, så blir föreom en man en
äktenskapet fött bam till makarna svensk medborgare under
förutsättning barnet ogift och inte fylltär år. sådanIatt arton en
situation kan således dubbelt medborgarskap uppstå barnet föreom
legitimationstörvärvet erhållit utländskt medborgarskap efter modem.

4.2.4 Genom anmälan

a I enlighet med 2 § MedbL kan barn det fylltinnan år-ett artona -
under vissa förutsättningar förvärva svenskt medborgarskap genom
anmälan och vid sådant förvärv uppställs inte något krav påett
förlust det tidigare medborgarskapet. förFörutsättningarnaav
förvärv enligt denna paragraf fadern sedan tiden förär barnetsatt
födelse varit svensk ochmedborgare han i enlighet medatt
föräldrabalkens regler har vårdnaden barnet ellerensamtom

med barnets barnet fylltHar femton år krävsgemensamt attmor.
barnet samtycker.

b I 3 § MedbL regleras vad gäller fråga förvärvi svensktsom om av
medborgarskap långvarig hemvist i Sverige s.k. increscens.genom
En utlänning uppfyller de i paragrafen angivnasom
förutsättningarna fråga hemvisti kan erhålla svensktom
medborgarskap haninnan eller hon fyllt tjugotre årattgenom
anmäla önskan desin det. anmälan då deFör görom personer som

mellanär tjugoett och år finns dettjugotre inte något krav på förlust
det tidigare medborgarskapet.av
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4.2.5 Genom naturalisation

Enligt 6 § fjärde stycket MedbL får villkor för naturalisationsom
föreskrivas sökanden inom viss tid, nonnaltatt två år, skall Visa hanatt
eller hon medgetts befrielse från sitt andra medborgarskap s.k.
Villkorlig naturalisation. Syftet med bestämmelsen undvikaär att
dubbla medborgarskap.

I de fall då sökanden erhållit befrielse från sitt tidigare
medborgarskap liksom det utländskanär medborgarskapet till följd av-
den utländska medborgarskapslagstiftning förlorasstatens automatiskt
på grund det svenska beslutet naturalisation uppkommer detav om -
vid naturalisation inte dubbla medborgarskap. De beslutande
myndigheterna har emellertid avstå frånrätt villkoret och så skeratt när
uppkommer dubbelt medborgarskap i samband förvärvetmed detav
svenska medborgarskapet. För redovisning de situationer i vilkaen av
villkorsbefrielse enligt rådande praxis kan aktualiseras hänvisas till
avsnitt 2.9.5.

4.2.6 Genom förvärv utländskt medborgarskapav

I 7 § MedbL regleras vad gäller frågai förlustautomatisksom om av
svenskt medborgarskap vid förvärv utländskt medborgarskap.av
Sammanfattningsvis innebär bestämmelserna myndigatt en person som
frivilligt förvärvar utländskt medborgarskap därmedett också förlorar
sitt svenska medborgarskap.

Om svensk medborgare däremot i enlighet med lagstiftningen ien
land erhåller det landetsett medborgarskapannat med automatik, it.ex.

samband med giftermål, så påverkas inte det svenska medborgarskapet.
Det bör dock framhållas lagstiftning det angivna slaget i dagatt ärav
mycket ovanlig.

För bam skall förlora sitt svenska medborgarskapatt ett i samband
med förvärv utländskt medborgarskap till följd förälders frivilligaav av
förvärv sådant gäller följande. Förlust inträder alltid bådaav om
föräldrarna förvärvar utländskt medborgarskap och de dessutom har

Ärvårdnaden barnet. det endast den föräldern förvärvarom ene som
utländskt medborgarskap förlorar barnet sitt svenska medborgarskap

föräldern frågai antingen har vårdnaden barnet eller harom ensam om
vårdnaden tillsammans med den andre föräldern och denne inte är
svensk medborgare. I Övriga fall behåller barnet sitt svenska
medborgarskap vilket således leder till innehav dubblaav
medborgarskap.
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4.2.7 Efter medgivande få behålla det svenskaatt

medborgarskapet

I enlighet med inträder8 § MedbL normalt förlust svensktav
medborgarskap vid ålder förtjugotvå års svensk medborgare ärsom

född utomlands,-
aldrig har hañ hemvist ochi Sverige,-
inte heller underuppehållit sig här förhållanden tyder påsom-

Sverige.samhörighet med

Förlust det svenska medborgarskapet kan falli dessa undvikasav
invandrarverk påStatens ansökan, in innanatt gettsgenom som

sökanden fyllt tjugotvå år, medger medborgarskapet behålls. detFöratt
fall sådan ansökan beviljas och sökanden vid tidpunkten fören -
ansökan innehar utländskt medborgarskap fortgår såledesäven -
innehavet dubbla medborgarskap.av

4.2.8 Sammanfattning

gjorda gällandeDen genomgången visar lagstiftning och praxis iatt
förhållandevis tillåtermånga situationer undantag från huvudregeln om

dubbelt medborgarskap bör undvikas. Undantagen innefattaratt
situationer då det dubbla medborgarskapet uppkommitsammantagna

vid födelsen,-
adoption, legitimation, anmälan eller naturalisation,genom-
förvärv utländskt medborgarskap, ellergenom av-

etter medgivande få behålla det svenska medborgarskapet.att-

4.3 Konsekvenser dubbeltav

medborgarskap

har lämnats redogörelse för medborgarskapetsI avsnitt 3.2 rättsligaen
betydelse. redogörelsen framgår utlänningar med hemvist iAv att

medSverige i utsträckning kommit jämställas svenskastor att
medborgare, rättigheter och förmåner- vidvissa rösträttatt t.ex.men
val till riksdagen fortfarande exklusivt knutna till det svenskaär-
medborgarskapet.

Innehav dubbelt medborgarskap kan medförai sin vissaturav
särskilda huvudsakkonsekvenser i rättslig områdenDeart. somav
framför framhållsallt berörs och i tilläggsdirektiven- är rösträttsom-
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och valbarhet i flera länder, möjligheterna konsulärt bistånd,att ge
skyldigheten fullgöra totalförsvarspliktatt säkerhetsfrågor. detIsamt
följande görs genomgång de olika aspekter dubbelten av som
medborgarskap aktualiserar inom de nämnda områdena.

4.3.1 Rösträtten och valbarheten

Rösträtt vid val till den svenska riksdagen tillkommer endast svenska
medborgare. Den svenska regleringen i detta avseende vadmotsvarar

gäller i de flesta andra med andra ord knytsstater, rösträtten vidsom
val till lands parlament normaltett till innehav landetsav
medborgarskap. Detta innebär rösträtt vid landsatt än ettmer
parlamentsval är de konsekvenser kan följa dubbelten av som av
medborgarskap. Så dock inte alltid falletär eftersom ländervissa för
rösträtt kräver eller har varit bosattär i landet.att man

Den dubbla detrösträtten kanskeär vanligast förekommande
dubbelt medborgarskap.argumentet Särskiltmot brukar därvid

framhållas dubbel rösträtt strider denatt demokratiskamot
grundprincipen en individ, röst. Ursprungligen avsåg dennaen
princip och val, den harett med tiden kommit användasattsamma men

även rösträtt i änargument motsom stat.mer en
Å andra sidan kan konstateras ökad dubblaatt acceptansen av

medborgarskap skulle leda till större antal människor ansökeratt ett om
svenskt medborgarskap eftersom de då slipper avstå från sitt
ursprungliga medborgarskap. skulleDetta på grund rösträtten vidattav
val till riksdagen knutenär till medborgarskapet i sin innebäratur att ett
större antal invandrare får möjlighet delta i den svenskaatt
demokratiska beslutsprocessen på riksnivå.

Med hänsyn till den komplexitet således innefattas i sambandetsom
mellan dubbelt medborgarskap och rösträttsfrågor, finns det anledning

i detta avsnitt någotatt även belysa vad i tidigaresom
lagstiftningssammanhang anförts förrösträtt invandrare och förom
utlandssvenskar. Inledningsvis lämnas dock kort redogörelse fören
gällande regler rösträtt.om

4.3. l Gällande bestämmelser rösträttom

Bestämmelserna vidrösträtt val till riksdagen finns iom
regeringsformen RF. I 3 kap. 2 § RF föreskrivs sådan rösträttatt
tillkommer svensk medborgare ellerär någon gång har bosattvaritsom
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i riket. uppnåttDen inte har års ålder på valdagenarton senastsom
saknar rösträtt.

Svenskt medborgarskap och års ålder således inteärarton
tillräckliga förutsättningar för till det kommer skallrösträtt utan att man

eller bosattnågon gång ha varit i Sverige. bestämmelsenJustvara om
bosättning förhar varit föremål för ändringar vidövrigt några tillfällen
under de decennierna. för svenska medborgareRätten intesenaste som

bosatta här i landet huvudär vid val till riksdagenöver röstaatt taget
infördes år 1967 och omfattade då utlandssvenskar någon gångsom

Årunder fem åren folkbokförda här.varit vidgades1976senaste
till omfatta dem varit folkbokförda härrösträtten någon gångatt som

Åretunder de sju åren. därpå infördes de nuvarande reglernasenaste
alltså innebär betydelsedet saknar bosättningen här- ochnärattsom

därmed folkbokföringen har ägt rum.-
fram till år gällande tidsgränsernaDe 1977 i fråga folkbokföringom

vid val till riksdagen hade grundsin i enligt vilket detsynsättett var
sådana utlandssvenskar kunde återvända hemväntas till Sverigesom
inom relativt framtid och därmed påtagligtnära på etten som mera-

berördes dende beslut svenska riksdagen fattadesätt av som som-
hade berättigat fåintresse delta i svenska riksdagsval.ett attav

Förslaget avskaffa tidsgränsen lades fram i propositionenattom
1976/77:75 ändring vallageni 1972:620 avseende utlands-om
svenskarnas Konstitutionsutskottet behandlade förslagetrösträtt. i
betänkandet 1976/77:31 anfördeoch därvid bl.a. följande s. 3:

den framlagda föreslåsI propositionen tidsgränsen avskaffas.attnu
Departementschefen framhåller bl.a. i tid i hög grad präglasatt en som av
internationellt samarbete och ökad rörlighet framstår detöver gränserna

självklart svenska medborgare i skilda sammanhang verkarattsom som
och utsträckningutomlands i tillvaratar svenska intressen skallstorsom

tillerkännas övriga svenska medborgare irätt röstaattsamma som
riksdagsval i Sverige. det sig medborgerlig rättighetYtterst rör om en av
grundläggande demokratisk betydelse.

Utskottet ansluter sig till dessa uttalanden och tillstyrker propositionens
förslag den nuvarande tidsgränsen slopas.att

Rösträtt vid val till kommun- respektive landstingsfullmäktige regleras
kommunallageni 1991:900. kap. kommunallagen föreskrivsI 4 2 §

vid val ledamöter och i kommunfullmäktigerösträtt ersättareatt av
tillkommer den folkbokförd i kommunen, på valdagenär senastsom
fyller och18 år

medborgare i Sverige eller i någon Europeiskaär unionensannan av
medlemsstater unionsmedborgare,
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är medborgare Islandi eller ellerNorge,
för det fall de andraär utlänningar, har varit folkbokförda i Sverige

år i följd före valdagen.tre

Rösträtt vid val till landstingsfullmäktige tillkommer i enlighet med
kap.4 3 § kommunallagen den röstberättigadär vid val tillsom

kommunfullmäktige i kommun inom landstinget.en
Rösträtt vid folkomröstningar tillkommer i enlighet med

folkomröstningslagen 1979:369 den röstberättigadär vidsom
riksdagsval. Genom lagen 198027 folkomröstning kämkrafts-iom
frågan tillerkändes dock utländska medborgare bosatta i Sverige rösträtt
i 1980 års folkomröstning under förutsättningar i desamma som
kommunala valen.

Av den gjorda redovisningen framgår indirekt Sverige i likhetatt -
med många andra länder saknar rösträttslagstiftning ären som-
inriktad särskilt på med dubbelt medborgarskap.personer

4.3.1.2 1983 års rösträttskommitté

1983 års rösträttskommitté hade till huvuduppgift övervägaatt om
förrösträtten invandrare inte är svenska medborgare kundesom

utvidgas till gälla också vid riksdagsvalen. kommitténsatt I uppdrag
ingick vidare undersöka de eventuella problematt förbundnaärsom
med invandrare inte svenska medborgareatt är skulle få båderöstasom
i riksdagsval i Sverige och i val till hemlandets parlament dvs. samma
problematik uppstår vid dubbelt medborgarskap. Kommitténsom
skulle detöverväga farms skäl motverka sådan dubbelröstning.attom

En viktig uppgift för kommittén överattarman var se
bestämmelserna utlandssvenskamas Vidrösträtt. tidpunkten förom
kommittédirektiven dir. 1983:06 gällde- liksom i dag detatt var-
tillräckligt någon gång varit folkbokfördatt i Sverige. Inriktningenman
på denna del uppdraget formulerades i direktiven enligt följande.av

"En utgångspunkt för övervägandena bör vid riksdagsvalenrösträttattvara
bör tillkomma bara sådana utlandssvenskar har någon väsentligsom
anknytning till Sverige medborgarskapet.utöver Enligt min mening detär
inte tillräckligt svensk medborgare någon gång underatt sin levnad haren
varit kyrkobokförd här i landet. inteDet är rimligt svenska medborgareatt

lämnar Sverige för definitivt bosätta sig i land skallatt hasom ett annat
kvar sin vidrösträtt svenska val. Däremot bör svenskar vistassom
utomlands under begränsad tid, för studier eller för anställning host.ex.en
svenska företag i utlandet eller hos internationella organisationer, inte för
den skull förlora sin rösträtt."
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redovisadesKommitténs överväganden betänkandet Rösträtt ochi
medborgarskap detta anförde kommittén bl.a.l984:ll. det iI att
praktiken frågan dubbelsvårt i ochär änrösta stat attatt mer en om

därför praktiskfråga teoretiskrösträtt är än natur.av meren
svårigheterna dubbel kunna beståmed utnyttja irösträtt attatt angavs

länder fullgöras i landet och röstandeti vissa måsterösträtten att
därmed förutsätta och kostnader. andra fall kankan långa Istoraresor
det det medborgarna landet för deså krävs bosatta iäratt att attvara
skall få konstaterade ocksåsin Kommitténutöva rösträtt. att
Valdeltagandet lågt det möjligti ursprungsländerna är även när är att

förklaringi Sverige. Som trolig härtill derösta attangavs
följaröstberättigade i många fall upphört politiken i sitt gamlaatt

hemland sådant sig kunna vid valen. Medpå sätt röstaett att anserman
understrykande frågan dubbel huvudsakåterigen irösträtt äratt omav

fastslog frånteoretisk kommittén inte kommer i detart, attav man
faktum dubbeltmöjligheten debatten framställsiröstaatt att som
felaktig och demokratins princip gällerorättvis; en röstperson en

denvisserligen och val, åberopas också irösträttett motsamma men
två stater.

diskuteradeårs rösträttskommitté i betänkandet också vissa1983
för undvika land.metoder hur skulle kunna i Enrösträtt än ettman mer

de skisserade lösningarna låta invandrare välja mellanatt attav var
eller i Sverige. praktiskt skulle deti sina ursprungsländer Rentrösta

demkunna gå till så valmyndigheterna sände kort tillatt ut ett som var
och fick infinna införberättigade dubbel de sigrösträttutövaatt att

försäkrannågon valnärnnd och där skriva under endast iröstaatten om
emellertid flera förorda sådanSverige. Kommittén ville skäl inteav en

metod. skulle begränsning de rättighetermedföraDen ären av som
knutna till ursprungslandets medborgarskap och det enligtvore
kommittén knappast lämpligt eller möjligt för sådanSverige göraatt en

hellerbegränsning. sådan förklaring kunde för övrigt inteEn vara
bindande. Metoden skulle också avslutade kommittén varan -
omständlig och innebära betydande besvär för de röstberättigade och
myndigheterna.

bedömning torde det- liksom detEnligt 1983 års rösträttskommittés
omöjligt förhindra dubbelt medborgarskap omöjligtvarit attatt vara-

Önskadeför den dubblaSveriges del helt undvika rösträtten. man
endast landupprätthålla principen skall kunna irösta ettatt personen

fanns det enligt kommittén knappast någon änväg att genomannan
överenskommelser. samtidigt skulle då fåinternationella Men man

övergångsperiod hade iunder tvårösträttacceptera att personer en
länder kanske den förhållanden.och också kunde under vissa Iutöva
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praktiken torde det enligt kommittén dock inte sigröra något störreom
problem.

I kommitténs betänkande föreslog majoriteten nordiskaatt
medborgare skulle i svenskarösträtt riksdagsval underges samma
förutsättningar gällde dei kommunala valen, dvs. de varitsom att
folkbokförda landeti den l november de åren förenärmast valåret.tre
De skäl låg till grund för nordiska medborgare borde fåatt rösträttsom
ansågs visserligen gälla för alla invandrargrupper, det fannsmen -
uttalade kommittén anledning gå fram ochatt genomföravarsamt-
reformen i Kommitténs förslagetapper. emellertidmötte stark kritik vid
remissbehandlingen och det bedömdes inte heller komma fåatt
tillräckligt brett parlamentariskt stöd i riksdagen. Förslaget fördes
därför inte vidare.

Kommitténs majoritet ansåg också skall i det landatt röstapersoner
där de bor i vilket land de medborgare.äroavsett På så skullesätt-
dubbel undvikasrösträtt och även svenska medborgare fastärsom
bosatta utomlands skulle rösträtt i boendelandets parlament.
Regeringen borde därför enligt kommittén internationellt verka för att
alla fast bosattaär i land får rösträtt till detta landsett parlamentsom
efter viss tid.en

Såvitt utlandssvenskamas föreslogrösträtt kommitténsavser
majoritet svenska medborgare varit folkbokfördaatt i Sverigesom
någon gång under de förflutna tio kalenderårensenast före ett
riksdagsval skulle ha irösträtt valet. Inte heller detta förslag resulterade
i någon ändrad lagstiftning.

Det ingick i kommitténs uppdrag även överväga det fannsatt om
behov införa någon spärregel för förhindraatt attav att en person som
sitter i den svenska riksdagen samtidigt ledamotär parlamentet i ettav

land. Kommittén anförde detannat svårt föreställaär sigatt någotatt att
parti skulle nominera växlar mellan två parlament ochen person som

det likaär svårt tänkaatt sig någon skulle kunnaatt tjänstgöraatt i två
parlament samtidigt. I praktiken torde detta omöjlig situationvara en
och det hade inte heller förekommit i praktiken. denMot angivna
bakgrunden ansåg kommittén inte det fanns något behovatt attav
införa särskild regel för förhindra uppkomstenatt sådanen av en
situation.
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medborgarskapskommitté4.3.1.3 1985 års

hade uppdrag utreda vilken1985 års medborgarskapskommitté i iatt
möjligheterna för andramån skulle kunna öka medborgare i staterman

medborgare i Sverige. kommitténs uppdrag ingicksamtidigt Iatt vara
utökad för svenska medborgarevidare undersöka frågan rätt attatt om

vid förvärv utländskt medborgarskap.behålla sitt medborgarskap av
fann övertygande skäl föreligga för tillåta dubblaOm kommittén att

omfattning dittills, skulle den föreslåmedborgarskap i änstörre
utveckling.för möjliggöra sådanåtgärder att en

anförde statsrådetkommittédirektiven dir. l föredragandeI 1985: l
bl.a. följande.fråga den dubblai rösträttenom

gällande det önskvärthar också olika sammanhang gjorts inteDet i äratt
kan två olika samtidigt. Olika undersökningarirösta stateratt en person

anordnad röstning för här röstberättigadeexempelvis vid i Sverige bosatta
riksdagsval har förfinska medborgare finska emellertid visat intresseti att

lågt.delta i riksdagsval land där inte bosatt mycketi är äratt ett man
därför förmodligenDubbla medborgarskap skulle enligt min uppfattning

vålla några reella problem dubbel börinte rösträttäven attom man anser
förhindras."

redovisade överväganden i1985 års medborgarskapskommitté sina
medborgarskapbetänkandet Dubbelt DsA 1986:6. Kommittén

års rösträttskommitté- det kundekonstaterade i likhet med 1983 att-
hemlandet. Skälen härför det isvårt iutöva rösträttenatt attvara var

bosatt landet för fåvissa länder krävdes medborgaren i utövaattatt var
fordrade fullgjordes i landet,sin Andra länderrösträtt. rösträttenatt

varför och kostnader förutsättning för valdeltagande.resor var en
framhöll dubbel principielltKommittén frågan rösträttatt om var

påverkades det enligt kommitténsviktig, något inte attavsom
dubbla medborgarskapbedömning torde medytterst personervara

land. förklaradeutnyttjade i Kommitténsin änrätt röstaatt ettmersom
möjligheten två länderför del helt enig isig röstaatt attegen vara om

det dubbla medborgarskapet.icke önskvärd konsekvens avvar en
därefter till diskutera olika metoderKommittén övergick attatt

förhindra dubbelröstning. Inledningsvis övervägdes möjligheten att
Sådanaingå eller träffa bilaterala avtal med andra länder.konventioner
endastavtal skulle innebära med dubbelt medborgarskapatt en person

fick medborgerliga rättigheter, däribland ochutnyttja sina rösträtten
valbarheten, medborgarskapsländema. Enligt kommittén tordei ett av

kunde finna dilemmat meddet på detta Sverigevis vägen urvara som
framhölls sådan lösning skulleden dubbla Samtidigtrösträtten. att en
skulle möjligkomma bli tidskrävande. inte heller alltidDenatt vara en
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eftersomutväg det finns många länder för vilka sådan lösning inteen
skulle sig önskvärd. Med beaktande dette sagda ansåg kommitténav

någon metod förhindra dubbelröstningatt bordeatt övervägas.annan
En sådan metod kunde enligt kommittén eventuellt låta denattvara

söker svenskt medborgarskap, och Önskar behålla sitt tidigare,som
försäkran efter förvärvet svenskt medborgarskapatt inteavge en om av

sinutöva i detrösträtt andra medborgarskapslandet. En sådan försäkran
skulle framhöll kommittén naturligtvis begränsad till den tid dåvara- -

frågai fast bosattär i Sverige.personen
Enligt kommittén kunde emellertid flera invändningar göras mot en

sådan ordning. Fanns det inte någon påföljd bestämd för överträdelse
försäkran, saknade den i praktiken bindande verkan. Det torde ocksåav

svårt kontrollera försäkran efterlevdes,att någotatt undervara en som
alla förhållanden krävde medverkan från det andra berörda landet.

Kommittén konstaterade vidare rösträtten i flertalet länder tillhöratt
grundstenama i de till medborgarskapet knutna rättigheterna och denatt
inte kan föremålsägas för individens dispositionsrätt på sådant sättvara

han eller hon kan sig den.att avsäga vidAtt sådant förhållande avkräva
lands medborgare försäkranett annat avstå från iröstaatt atten om

landet torde enligt kommittén inte förenligt med folkrättsligavara
grundregler non-interventionsprincipen och suveränitetsprincipen.som
Med andra ord skulle sådant förfarande kunna uppfattasett som en
inblandning i det andra landets inre angelägenheter och som en
kränkning principen varje land allenarådandeär inomatt sittav
territorium. Kommittén ville därför inte heller förorda sådan lösning.en

Kommittén berörde möjlighetenäven till valbarhet till två länders
parlament. Enligt kommittén fick denna möjlighet förmodas vara av

teoretisk eftersom praktiska krav bosättningpåart och utövandetmer
uppdraget borde lägga hinder i förvägen sådan oönskadav en

konsekvens dubbelt medborgarskap. Det framhöll kommittén-av var -
inte troligt den bosatt i landär ochatt parlamentsledamotettens som
där skulle nomineras till detta iäven land där han eller honett annat
också medborgare.är
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4.3.1.4 Regeringens proposition l990/91:195 aktiv flykting-om
immigrationspolitikoch m.m.

Rubricerade överlämnades till riksdagenproposition regeringen iav
återkallades eftermaj Propositionen visserligen regeringsskiftet1991.

det med hänsyn till de klara ställningstagandenår, ärsamma men som-
dubbla medborgarskap och dubbeli propositionen i frågagörs om

delarlikväl intresse redovisa innehållet här.rösträtt attav av-
överväganden förslagRegeringens avsikt med de och lämnadessom

föreslå riktlinjer för flykting- ochi propositionen immigrations-attvar
politiken redovisa invandrarpolitiskaregeringens i någrasamt att syn

Övervägandenaprincipfrågor. aktuell del byggde bl.a. deti pånu
betänkandet Dubbelt medborgarskapmaterial redovisades i DsAsom

1986:6.
Såvitt den dubbla konstaterades det interösträtten attavser var

hemlandetklarlagt i vilken utsträckning i utnyttjades,rösträtten attmen
finskabosatta medborgares deltagandeså mycket känt i Sverigeattvar

parlamentsval uppgick till enligti hemlandets 15 Det kundeprocent.
grunder för andraregeringen på goda motsvarande talantas att

invandrargrupper lägre, oftast väsentligt lägre. kunde därförFråganvar
principiell praktisk bl.a. detta skäl ansågssägas Avän art.mervara av

det knappast försvarbart bilaterala avtallösa problemetattvara genom
hur skall förhindras. avtal skulle krävadubbelröstning Sådanaom

omfattande och tidsödande internationellt förhandlingsarbete.
den tidigare sammanhang diskuteradeRegeringen avvisade iäven

frånmetoden med försäkran den enskilde. sådan lösning ansågsEn
praktiskt ogenomförbar och dessutom sannolikt stridande mot
folkrättsliga regler. den angivna bakgrunden borde framhöllMot -

tilldepartementschefen möjligheten dubbelröstning kunna accepteras-
konsekvens dubbla medborgarskap.som en av

valbarhet parlamentVad gäller möjligheten till till två länders
förklarade departementschefen dela medborgarskaps-sig 1985 års
kommittés uppfattning frågan måste teoretiskatt art.vara av mer

läggaPraktiska krav på bosättning och utövande uppdraget ansågsav
dubbelthinder i för sådan oönskad konsekvensvägen aven

medborgarskap.
förslagRegeringen sammanfattade sitt i aktuella delar enligtnu

följande s. 4 i prop.:
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Möjligheterna för invandrare delta deni politiska beslutsprocessen böratt
förbättras. Under förutsättning nuvarande samband mellanatt rösträtt iav
riksdagsval och medborgarskap bibehålls, detär rimligt i ökadatt
utsträckning dubbla medborgarskap. Den traditionellaacceptera principen i
svensk lagstiftning flerfaldiga medborgarskap bör inte upprätthållas.mot
En parlamentarisk kommitté bör tillsättas. En nordisk samordning bör ske.
Sverige bör internationellt verka för på dubbla medborgarskapatt synen
förändras och för förändring gällande Europarådskonvention ien av
enlighet härmed.

För tydlighetens skull här vad inledningsvis sades,upprepas som
nämligen den redovisade propositionenatt återkallades efternu
regeringsskiftet är 1991.

4.3.2 Möjligheterna konsulärt biståndatt ge

folkrättsligUr synpunkt medborgarskapetär grundläggandeav
betydelse eftersom det förutsättningutgör för befogenhetstats atten en
inom andra territorium och i förhållandestaters till andra stater ge en

diplomatiskt skydd och stöd i andra former. Denna förrättperson
främmande makter ingripa diplomatiskpå föratt väg tillvarata sinaatt
medborgares intressen i vistelsestaten godtas i allastort sett stater,av

sak är enighet inte alltid råder rättighetensatt närmareen annan om
innebörd.

I den Sverige tillträdda Haagkonventionen den 12 april 1930 förav
SÖlösande vissa konflikter mellan medborgarskapslagar 1937:9av

regleras vad gäller frågai möjligheterna diplomatisktattsom om ge
skydd då har dubbelt medborgarskap. konventionensI artikelen person

föreskrivs4 inte interveneraäger rätt hosatt stat föratt staten en annan
någon sina medborgare medborgareär också i den andraav staten.som

Artikel 4 i Haagkonventionen dock inte hindra diplomatiskaanses
underhandskontakter så länge dessa den andraaccepteras staten.av
Bestämmelsen inte heller utesluta ingripande i de situationerettanses
då detta kan påkallat humanitära skäl. Möjligheterna ianses attsom av
dessa fall lämna konsulärt bistånd dock i mångtär och mycket tillupp
vistelsestatens goda vilja och uppenbart därförär dubbeltatt
medborgarskap kan till nackdel för den enskilde i detta avseende.vara

Det ingår i de diplomatiska beskickningarnas respektive konsulatens
uppgifter tillvara den sändande och dessatt ta medborgaresstatens
intressen. framgårDetta de två Wienkonventionernaav om
diplomatiska respektive konsulära förbindelser till vilka harSverige
anslutit sig.
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Den rättsliga regleringen det diplomatiska skyddet finns förav
Sveriges del bl.a. förordningen 1992:247i instruktionmed för
utrikesrepresentationen IFUR. I 12 § föreskrivsIFUR inledningsvis

beskickningar och konsulat skall till svenska medborgaresatt ta vara
och bästa. innebär enbarträtt Detta inte skyldighet ingripa efteratten

ansökan från den enskilde utlandsmyndigheten skyldigär ävenutan att
ingripa på initiativ. Paragrafen innehåller vidare hänvisningeget en om

bestämmelser ekonomiskt bistånd till svenska medborgareatt om som
råkat nöd elleri svårighet i utlandet finns lageni 1973: 137annan om
ekonomiskt bistånd till svenska medborgare utlandeti m.m.
Avslutningsvis fastslås i beskickningar12 § IFUR och konsulatatt

i övrigt skäligäven i omfattning skall lämna svenska medborgare och
svenska juridiska hjälp och bistånd vid behov bevakasamtpersoner
och skydda deras intressen.

Som hänvisar 12 § IFUR till lagen 1973:137nyss angavs om
ekonomiskt bistånd till svenska medborgare utlandet Enligti m.m.
denna lags förstal § stycke gäller svensk medborgare, råkat iatt som
nöd eller i svårighet i utlandet, kan erhålla tillfälligt ekonomisktannan
bistånd beskickning eller konsulat. Enligt andra stycket iav samma
paragraf gäller vidare svensk medborgare bosatt i utlandet-äratt som
och på grund ålder, sjukdom eller omständighet ärsom av annan ur
stånd försörja sig kan erhålla varaktigt ekonomiskt biståndatt av-
Utrikesdepartementet UD. Bistånd i dessa former benämns allmänt
ekonomiskt bistånd och huvudregeln det skall återbetalas tillär att
staten.

Enligt 4 § lag gäller svensk medborgare bosatt iärattsamma som
Sverige och anhållits, häktats eller berövats frihetensom armars-

beslut domstol eller myndighet utlandeti ärgenom av annan -
berättigad erhålla ekonomiskt bistånd deni utsträckning behövsatt som
för han eller hon skall beredas tillfredsställande rättsskydd.att ett
Motsvarande bistånd utgår under vissa förutsättningar till här iäven
landet bosatt svensk medborgare berövad friheten,utan attsom, vara
utomlands lagförs för brott eller föremål för förfarandeär som avser
avlägsnande från den främmande omhändertagande för vårdstaten,
eller frihetsberövande. Föreligger särskilda skäl, kan deannat nu
nämnda formerna bistånd lämnas till svenskäven medborgareav som
inte bosatt iär Sverige. Om den erhållit bistånd döms för brottet,som
skall han eller hon återbetalanormalt vad mottagits.som

Enligt 4 § lagen 1973:137 ekonomiskt bistånd till svenskaa om
medborgare har i Sverige bosatt svensk medborgare, i utlandeten som
blivit för våldsbrott, vidare få ekonomiskt biståndrätt iutsatt att
anslutning till brottet det behövs för han eller hon skall kunnaatt taom
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Återbetalningsskyldighettill sin föreliggerrätt. endast detvara om
finns särskilda skäl.

De redovisade formerna bistånd utgår således till svenskanu av
medborgare. Dock kan med hänsyn till de särskilda regler gäller isom
fall dubbelt medborgarskap svensk medborgare medav en -
medborgarskap i normaltäven inte påräkna sådantstatannanen -
bistånd under vistelse i det andra landet.

Kommittén sammanträffade i september företrädare1998 med för
för diskuteraUD vilka konsekvenser i praktiken eventuelltatt ettsom

väsentligt utökat antal dubbla medborgarskap skulle kunna tänkas få
för Sveriges möjligheter lämna konsulärt bistånd. Från UD:s sidaatt
underströks bl.a. det faktum det i praktiken går klar skiljelinjeatt en
mellan å sidan de med dubbla medborgarskap videna personer som
tidpunkten för hjälpbehovet befinner sig sitt andra medborgarskaps-
land och å andra sidan de uppehåller sig i något land.annatsom
Beträffande de vistas i sitt andra medborgarskapsland gäller attsom
UD:s möjligheter lämna konsulärt bistånd både i praktiken ochatt
teorin begränsade.är handlaravsevärt Det då i huvudsakmer om
underhandskontakter.

En typsituation där UD i sin verksamhet har med dubbeltgöraatt
medborgarskap i samband medär egenmäktighet med barn, dvs. i nu
aktuella fall då förälder laglig fört eller låtit förarätt sitt barnutanen
från Sverige och håller barnet undangömt från den andre föräldern.
Dessa bam har ofta svenskt medborgarskap efter den föräldern ochena
utländskt medborgarskap den andra. praktikenI handlargenom
problemen i huvudsak barnet förts till något landnär inteom som
omfattas 1980 års Haagkonvention de civila aspekterna påav om
internationella bortföranden bam. Enligt denna konvention gällerav
nämligen barn dessai situationer skall återföras till det land varifrånatt
det bortförts.

Ett problem lagstiftningen fleraär i de länderstort att ärav som
aktuella dettai sammanhang och alltså inte anslutna tillärsom-
Haagkonventionen tillerkänner föräldramyndighetenpappan om-
barnen. Detta, med svenska vårdnadsavgörandensammantaget att
normalt inte giltighet i de aktuellaäger länderna, kan innebära att
bortförandet barnen till det andra landet inte betraktas någotav som

Ävenbrott förfarandet emellertid skulle betraktaattom vara som
brott också enligt den utländska rättsordningen, förhållerett det sig

likväl på det viset många länder inte lämnar sinaatt ut egna
medborgare för brott begångna i andra länder. De svenska
myndigheternas möjligheter för nå lösning i enlighetatt attagera en
med svensk lagstiftning kan därför ofta stå och fallasägas med den
goda viljan hos den eller de har den faktiska kontrollen översom
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barnet, något för övrigt i princip gäller barnet haroavsettsom om
dubbelt medborgarskap eller enbart svenskt.

Antalet fall från Sverige bortförda barn uppgår till 15-20nya av per
år. Förhoppningsvis kommer antalet framöver dock reduceras i taktatt
med allt fler länder ratificerar 1980 års Haagkonvention,att intesom
bara möjlighet förväntas haävenatt preventivutanger en agera som en
verkan i så måtto den just med hänsyn till konkretaatt staters-
möjlighet avhåller föräldrar från verkställaatt eventuellaattagera -
planer på föra bort sina barn. För tydlighetensatt skull bör
avslutningsvis framhållas det självfallet förekommerävenatt att
svenska föräldrar laglig för sina barnrätt till Sverige.utan

En situation då dubbelt medborgarskap kan till för denvara men
enskilde dåär frihetsberövas utomlands. Den normalaen person
skyldigheten underrätta medborgarskapslandetatt frihets-ettom
berövande gäller nämligen fallinte i de har medborgarskap ien person
två länder och han eller hon berövas friheten deti dessa. Underena av
sådana omständigheter finns det således inte formellnågon förrättens
svenska myndigheter få reda på svensk medborgareatt gripitsatt en
utomlands. åtgärderDe svenska myndigheter normaltsom annars
vidtar svensk frihetsberövasnär utomlands besöka honomär elleratten
henne tillse offentlig försvarare förordnas.samt att att

För det fall dubbelrnedborgare frihetsberövas tredjei land, skeren
normalt underrättelse till det land utställt de passhandlingar ellersom
motsvarande frågai vidanvänt inresan i landet.som personen

Sammanfattningsvis kan detsägas merarbete UD dagi haratt som
på grund förekomsten dubbla medborgarskap förhållandevisärav av
begränsat vilket hänger med de reducerade möjlighetersamman
Sverige har intervenera för svenska medborgare iatt därstaten annan
de också medborgare.är torde dock fåMan utgå från utökningatt en av
antalet dubbla medborgarskap skulle medföra motsvarande ökningen

förekommande problem med lärnnande konsulärt bistånd. Dettaav av
dockär problem i första hand drabbar de enskilda. För UD:s delsom

skulle det innebära merarbetenärmast formi fler underhands-av
kontakter med andra ökade kontakter från anhöriga flerstater, samt
snabbutredningar medborgarskapsstatusom m.m.

4.3.3 Skyldigheten fullgöra värnpliktatt

kommitténsAv direktiv framgår analysen frågai dubbeltatt om
medborgarskap särskilt skall beröra bl.a. frågor fullgörandeom av
totalförsvarsplikt. Detta hänger med skyldighetenatt attsamman
fullgöra värnplikt för land i princip alltid grundar sig innehavett av
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landets medborgarskap. Därmed finns det också latent risk för atten en
med dubbelt medborgarskap ställs inför kravet fullgöraattperson

värnplikt i båda medborgarskapsstater.sina så normalt inte skerAtt i
praktiken beror flertaletpå den uppfattningenäratt stater attav
värnplikt fullgörasskall endast i frågai harävenstaten om personen

uttryckdubbelt medborgarskap, kommit tillnågot bl.a. iinter-som
nationella konventioner.

4.3.3.1 Internationella överenskommelser

Frågeställningar hänger med dubbelt medborgarskap ochsom samman
fullgörande värnplikt regleras dels i 1963 års Europeiska konventionav

begränsning fall flerfaldigt medborgarskap och militäraom av av om
förpliktelser fall dubbelt medborgarskap,i dels årsi 1997 europeiskaav
konvention medborgarskap vilken dock kraft.inte iännu trättom

Sammanfattningsvis innebär regleringen i 1963 års konvention -
liksom bestämmelserna den konventioneni den träder i krañ-närnya

den medborgare konventionsstatär i inte riskeraränatt attsom mer en
bli ålagd militärtjänst dessagöra i Grundtankenänatt stater.mer en av

dubbelmedborgaren skall fullgöraär värnplikten i den där hanatt stat
har sitt varaktiga hemvist. har dock under förutsättningarHan vissa
möjlighet före ålder välja19 års i stället fullgöra militärtjänsten iatt att
den andra medborgarskapsstaten.

inte hellerDet ovanligt ingår bilateralaär avtal elleratt stater
särskilda föröverenskommelser lösa de härmed sammanhängandeatt
frågorna. följandeFör Sveriges del gäller överenskommelser.

Konvention år 1933 med Amerikas Förenta Stater angående-
SÖvärnplikt för med dubbelt medborgarskap 1935:2.personer

Överenskommelse förhållandetår 1956 mellan värnplikt ochom-
SÖmedborgarskap Danmarki Sverige, och 1956:7Norge jämte

SÖprotokoll år angående Finlands1968 anslutning 1968:9.
SÖMilitärtjänstgöringsöverenskommelsen år 1959 med Argentina-

1959:7.

Gemensamt för dessa överenskommelser de syftar tillär denatt att som
medborgare i avtalsslutandeär inte skall behöva fullgöraän statmer en

värnplikt i dem.änmer en av
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4.3.3.2 Den svenska totalförsvarsplikten

Lagen totalförsvarsplikt LOT trädde i kraft den julil 1995 ochom
då bl.a. vämpliktslagen 1941:967 ochersatte lagen 1966:413 om

vapenfri tjänst. innehållerLOT bestämmelser tjänstgörings-om
skyldigheten i Sveriges totalförsvar. Sådan tjänstgöringsskyldighet
fullgörs värnplikt, civilplikt eller allmän tjänsteplikt.som

kap.I l föreskrivs2 § LOT totalförsvarsplikten gäller för varjeatt
svensk medborgare från början det kalenderår han eller honnärav
fyller år till slutet det kalenderår han eller hon fyllersexton närav
sjuttio är. Denna plikt gäller i världen i frågaoavsett ärvar personen
bosatt.

Totalförsvarsplikten gäller under motsvarande tid också för alla som
svenska medborgare bosattautan är i Sverige.att Envara person anses

bosatt i Sverige han eller hon stadigvarande vistas här.vara om
Avgörande för denna fråga den faktiska bosättningenär och den ärsom
bosatt i Sverige därför totalförsvarspliktigär han elleräven hon inteom

folkbokfördär här.
Skyldigheten fullgöra värnplikt omfattar i enlighet med kap.att l 5

§ LOT däremot endast svenskamän medborgareär och gäller frånsom
början det kalenderår den totalförsvarspliktigenär fyller nitton år tillav
slutet det kalenderår han fyller fyrtiosjunär år. I enlighet med lagenav
1994:1810 möjlighet för kvinnor fullgöra värnplikt ellerattom
civilplikt med längre grundutbildning gäller dock kvinnaävenatt en
under vissa förutsättningar kan skyldig fullgöra värnplikten.attvara

I 2 kap. § föreskrivs2 LOT varje svenskatt ärman som
totalförsvarspliktig skyldigär genomgå mönstring, det inteatt ärom
uppenbart han saknar förmåga fullgöra värnplikt ochatt civilplikt.att
Skyldigheten inträder det kalenderår den totalförsvarspliktigenär fyller

år. denFör förvärvar svenskt medborgarskaparton så,änsom senare
inträder skyldigheten från och med den dag han blirnär svensk
medborgare. detOm inte finns särskilda skäl, ingen skyldigär att
genomgå mönstring efter det kalenderår han fyllernär tjugofyra år.
Särskilda skäl kan någon medvetet hållit sig undant.ex. ochattvara
därför inte har kunnat nås med kallelse tidigare.en

Bestämmelsen i kap.2 2 § LOT innebär denäven haratt som
förvärvat sitt svenska medborgarskap efter utgången det kalenderårav

han fyllernär 24 år regel inte skall kallas till mönstring. Isom
propositionen, 1994/95:6 163, anförs dock mönstring kan bliatts.
aktuell i mycket sällsynta undantagsfall, då har alldelest.ex. personen
särskilda kvalifikationer för utbilda sig till befattning kräveratt en som
mönstring.
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enlighet med kap. LOT den skrivits för värnplikt-I § är in4 2 som
grundutbildningenoch inte har kallats till före utgången detin av

kalenderår fyller tjugofyra skyldig fullgörahan årnär att-
det finns Med särskildagrundutbildningen endast särskilda skäl.om

därförskäl någon hållit sig undan från mönstringen ocht.ex. attavses
tillräckligt god tid för kunna inkallas före utgångeninte imönstrats att

Åldersgränsenkalenderår fyller år. motiveras dedet då han 24 attav av
förväntastotalförsvarspliktiga regel efter 24 års ålder kan ha skaffati

försvårasådana levnadsomständigheter dessa skullesig att ett
fullgörande utbildningen.av

förhållanden upphör således skyldighetenUnder normala att
fullgöra värnplikt den totalförsvarspliktige inte har kallats in tillom
grundutbildning före det kalenderår då han fyller år.utgången 24av

innebär med hänsyn till det i praktiken baraDetta äratt personer som-
bosatta inkallas de värnpliktiga vistatsi Sverigeär att somsom -

efter kalenderår befriadeutomlands till utgången detta i princip ärav
från värnplikten. Sak gäller de förvärvar svensktsamma personer som

tjugofyramedborgarskap efter utgången det kalenderår då de fyllerav
år.

attkap. § LOT föreskrivs svensk medborgareI 4 3 ären som-
skyldigmedborgare i Sverige inteäven än ärstat atten annan -

fullgöra längre grundutbildning dagar han har fullgjort60änen om en
motsvarande utbildning den andra gälleri Detsammastaten. om

fråga, han fyllt nitton år, väljer fullgörai innan attpersonen
vämpliktsutbildning andra och det står klart så kommeri den staten att

uppställs krav utbildningenske. sådan situation vidare iIatt atten som
effektivitet skall likvärdigden andra till sin längd och minststaten vara

den krävs honom i Sverige.som av
uttryck för Sveriges åtaganden enlighet med4 kap. 3 § LOT iär ett

fall flerfaldigt medborgar-1963 års konvention begränsningom av av
fallskap och militära förpliktelser i flerfaldigt medborgarskap.avom

bestämmelse konventionens artikel följerAv i 6 atten en
totalförsvarspliktig med flerfaldigt medborgarskap, innan han uppnår

fullgöranitton års ålder har välja sina militära förpliktelser irätt attatt
medborgare skallhan också Dock tjänstgöringenärstaten annan som

effektivitet likvärdigmed avseende på längd och åtminstone medvara
den han skulle ha genomgått i det andra landet.som annars

totalförsvarspliktiges valrätt i enlighet med kap. 3 § LOTDen 4 är
inte begränsad till de västeuropeiska länder bundna års1963ärsom av

Ävenkonvention. den totalförsvarspliktige uppfyller krav isammaom
förhållande och på väljer fullgöratill motsvarande sätt attstaten annan
militärtjänstgöring för han skyldigden alltså inteär görastaten, att
värnplikt i Sverige.
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Skyldighet fullgörai Sverige värnplikt föreliggeratt självfallet inte
heller totalförsvarspliktig med dubbelt medborgarskap harom en
fullgjort den militära tjänstgöringen i den andra innan hanstaten
påbörjar tjänstgöringen i Sverige.

4.3.3.3 Sammanfattning

Genom 1963 års konvention de Sverige med vissasamt staterav
träffade särskilda överenskommelserna har konsekvenserna dubbeltav
medborgarskap på värnpliktsområdet reglerats i förhållande till antalett
länder. Problemet begränsar därmedsig i praktiken till ärpersoner som
medborgare i Sverige och i varken har tillträtt konventionenstat som
eller träffat särskild överenskommelse med Sverige.

de fallI då tillhörig den kategorinangivna haren person nyss
fullgjort militärtjänst i sitt andra medborgarskapsland, kan han i

Ärenlighet med kap.4 befrias3 § LOT från värnplikt här. förhållandet
det dvs. han först gjort värnpliktmotsatta i Sverigeatt och därefter-

till sitt andra hemland kan det såvittrest vissa länder däremotavser-
inte uteslutas han komma tvingas militärtjänstatt göraatt där,även
något självfallet också kan leda till eñer fullgjordmän värnpliktattsom
i Sverige avstår från besöka sina hemländer.att

Den berörda problematiken torde dock i praktikennu vara av
förhållandevis begränsad omfattning. Pliktverket har t.ex. uppgett att

i inte upplever några problem i detta avseende.stortman

4.3.4 Säkerhetsaspekter

Kommitténs analys frågan dubbelt medborgarskap skall enligtav om
direktiven särskilt beröra bl.a. säkerhetsfrågor. Den bakomliggande
orsaken härtill det olikaär i sammanhang hävdats dubblaatt att
medborgarskap kan leda till dubbla lojaliteter och lojalitetskonflikter,
något skulle kunna medföra säkerhetsrisker. Mot detta har å andrasom
sidan anförts det de emotionella bandenär medatt land- vistelsetidett
i landet, familjeförhållanden där det väsentligaär ochetc. attsom-
medborgarskapet därför inte har någon avgörande betydelse.
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medborgarskapskommitté4.3.4.1 1985 års

1985 års medborgarskapskommittén hade tidigare tillangettssom
fannsuppgift bl.a. det skäl öka tillåtlighetenövervägaatt att avom

dubbla medborgarskap. Såvitt avsåg de säkerhetsmässiga aspekterna på
inhämtade Medborgarskapskommitténeventuellt ändrad ordningen

Överbefälhavaren ÖB Rikspolisstyrelsenyttranden från och RPS.
ÖB till framförda sammanfattasDe kommittén Synpunkterna kanav

följande.enligt

fri vill behålla medborgarskapvilja iEn ett annatperson som av-
land svensk medborgare kan ha sådanahan eller hon blirnär
lojaliteter tillträde till tjänster ochoch bindningar att
förtroendeposter land bör medges.i vårt inte

ifrågasättas lagstiftningen bör statligakan inte ändras såDet attom-
fårmyndigheter vid anställning för vissa känsliga befattningar ta

hänsyn till innehav dubbelt medborgarskap.av
krig det självklart med dubbelt medborgarskapI inteär att personen-

kommer behandlas krigsfånge det andra hemlandet,att utanavsom
han kan komma betraktas desertör.att som
Möjligheten hindra främmande underrättelseverksamhet iatt t.ex.-

förekomsten dubbeltmilitära skyddsområden minskar genom av
medborgarskap.
Problem har förekommit med militärpersonal med-
invandrarbakgrund. Dels yrkesofficerare föratt utsattsgenom
försök till för spioneri vid besök det andra land de harvärvning i

till, personal FN-förband kommitanknytning dels i iattgenom
loj alitetskonflikt verksamma i sådant land.de varitnär ett

teknologiskthar med andra ingått avtalSverige vissa stater om-
här landetutbyte. dessa avtal åtar sig Sverige iI att attgarantera

berörda uppfyller nödvändiga säkerhetskrav. Det ärpersoner
grund kan lämnatveksamt Sverige, på kontrollsvårigheter,om av

för dubbelt medborgarskap.garantier medpersoner

inställning redovisades betänkandet enligt följande 88.RPS:s i

"Erfarenheten ofta finns samband medborgarskapetvisar det mellanettatt
därför medföraoch lojaliteten till land. Dubbla medborgarskap kanett

betydelse för säkerhetsfrågor. Utländskadubbla lojaliteter, och detta kan ha
på landunderrättelsetjänster inriktar sig de band till kanannatett som

finnas för för syften. åtskillnadsina Kanske börvärva görasatt personer en
utländska medborgarskap och blimellan den kunnat sig sittavsägasom

från haft svårighetersvensk medborgare, avstått detta, och den attmen som
Ärbli med sitt medborgarskap. det frågaursprungligaav om personer som
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hittills skäl avstått frånekonomiska bli svenska medborgare finnsattav
definitivt anledning uppmärksam på risken ekonomiska motivatt attvara
kan låtaleda dessa till sig utnyttjas i positioner de kan efterattpersoner

ha efterblivit svenska medborgare, eventuella utökade möjligheter tillatt
detta.

fann1985 års medborgarskapskommitté sammanfattningsvis det vara
svårt dra några bestämda slutsatser beträffande följderna dubbeltatt av
medborgarskap från säkerhetssynpunkt. Kommittén ansåg det dock

klart det förhållandet känner lojalitet tvåatt att motvara en person
kan medföra komplikationer. Däremot torde det enligtstater

kommitténs bedömning inte visat innehavet eller fleraatt ettvara av
medborgarskap skulle ha avgörande betydelse därvidlag. Meren
sannolikt ansågs det de emotionella bandenär medatt ett annatvara
land eller faktiskadet beroendet det, anhörigas vistelse där,t.ex.av

avgörande. ansåg därförär Kommittén inte säkerhetsaspekternaattsom
i sig medförde bör inta restriktiv hållning till fråganatt man en om
dubbelt medborgarskap.

4.3.4.2 Regeringens proposition 1990/91 aktiv flykting-195: om
och immigrationspolitik

Som under avsnitt 4.3.1.4 återkallades rubricerade propositionangetts
efter regeringsskiftet år har emellertidl99l. Det likväl sitt intresse att
här kortfattat redovisa vad i anfördespropositionen desom om
säkerhetsmässiga aspekterna dubbeltpå medborgarskap.

propositionen konstaterade föredragandeI statsrådet inledningsvis
det svårt dra några bestämda slutsatser beträffande följdernaatt attvar
dubbelt medborgarskap från säkerhetssynpunkt, så mycketattav men
klart förhållandetdet känner lojalitet tvåatt att mot statervar personen

kan medföra komplikationer. framhöllsDet vidare eventuellaatt
säkerhetsrisker torde ligga latenta och aktualiseras först vid krig eller
krigsfara. innehavet eller fleraAtt medborgarskap skulle haettav en
avgörande betydelse ansågs dock inte på något självklart.sätt vara

4.3.4.3 Rikspolisstyrelsens/Säkerhetspolisens uppfattning

I september sammanträffade1998 kommittén med Rikspolisstyrelsen/
RPS/SÄPOSäkerhetspolisen för diskutera de eventuellaatt

säkerhetsmässiga konsekvenserna väsentligt antal dubblastörreettav
RPS/SÄPOmedborgarskap. Från anfördes huvudsaki följande.
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RPS/SÄPO:sEnligt uppfattning är medborgarskapen persons av
underordnad betydelse det gäller risken för hannär eller hon skallatt
bedriva spionage svenska intressen. Drivkrafterna för sådanmot
verksamhet i stället andra ellerär besvikelse övert.ex. storsom pengar
något, utebliven befordran någon tycker sig förtjänat. Dett.ex. en som
finns också exempel på behovet spänning i sig tillräckligtvaritatt av
för skall låta rekryterassig till underrättelseverksamhet.att personer
Vidare kan det så den främmande underrättelsetjänsten väljerattvara

söka har någon form relation till detsom vän/andeatt upp en person av
landet. familjHar sin i det andra landet kan dettat.ex. en person
förhållande utnyttjas landets underrättelsetjänst olikapå kansätt. Detav
handla det ställs utsikti underlätta kontakter elleratt attom
återförening med de anhöriga, det har också förekommit olikamen
former sanktioner de anhöriga.motav

RPS/SÄPOMed beaktande det sagda har inte några principiellaav
invändningar dubbelt medborgarskap tillåts i fler situationermot änatt
vad i dag fallet. känner förär Man övrigt inte heller till någotsom
konkret fall där dubbelt medborgarskap spelat roll i samband med brott

rikets säkerhet.mot
RPS/SÄPOEnligt skulle tillåtande dubbelt medborgarskap i vissaav

situationer i själva verket kunna tänkas till fördelvara ur
säkerhetssynpunkt. då handlaDet skulle framställtom personer som
önskemål till ursprungslandet få bli befriade från det landetsattom
medborgarskap, befrielse dagi enligt huvudregeln ären som en
förutsättning for skall beviljas svenskt medborgarskap.att personen
Om lagen ändras så befrielsen inte längre kommer behövas,att att
innebär detta den utländskaäven mister potentielltatt staten ett
påtryckningsmedel eftersom löfte befrielse inte längre kommer attom
kunna användas i syfte få utföra vissa tjänster landet iatt attpersoner
fråga.

4.3.4.4 Försvarsmaktens uppfattning

Kommittén sammanträffade i september 1998 medäven Försvars-
makten FM för diskutera vilka konsekvenser eventuelltatt ett
väsentligt ökat antal dubbla medborgarskap skulle kunna få inom deras
verksamhetsområde. få brettFör underlag inför ställnings-sittatt ett
tagande hade föreFM gått med omfattandemötet internremiss tillut en
sina närstående myndigheter. det följandeI sammanfattningges en av
de synpunkter vid sammankomsten framfördes från FM.som

FM dubbelt medborgarskap inom deras verksamhets-attanser
område har betydelse främst i olika avseenden, nämligen frågaitre om
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l säkerhetsaspekter,
2 signaleffekter olikade signaler i riktningar blir effekten attsom av

samhället dubbla medborgarskap,accepterar samt
3 folkrättsliga aspekter.

fråga1 säkerhetsaspekter dvs. främst huruvida innehavetom av-
dubbelt medborgarskap kanhos vissa kan komma ökaattpersoner
benägenheten medverka brottsligheti riktad statliga intressen-att mot

detta frågaFM den enskildeår medborgarensatt ytterstmenar en om
lojalitet Enligt bedömningFM:s lojaliteten inteårmot staten.
väsentligen beroende enbart svensk medborgareären personav om
eller han/hon därutöver har något medborgarskap.även annatom
Erfarenheten visar det regel i stället andra faktorer-äratt t.ex.som
tvång eller ekonomisk belöning har verklig betydelse för attsom en-

skall medverka brottslighet deti aktuella slaget.person av nu
säkerhetsaspekterna kommer in i sambandäven med den

internationella verksamhet bedrivs FM, inom fört.ex.som av ramen
utlandsstyrkorna eller vid olika uppdrag observatör. inteDet ärsom
otänkbart svensk befattningshavare dubblamed medborgarskapatt en
skulle kunna förorsaka dubier hos någon utländsk frågaipart om
befattningshavarens lojalitet och opartiskhet, något i sin skulletursom
kunna hans eller hennes säkerhet. haräventyra FM vilket bör-
framhållas självfallet barainte för den internationellaett attansvar-
uppgiften utförs på korrekt och förtroendeingivande sätt ävenett utan

för personalens säkerhet.ett ansvar
Såvitt säkerhetsaspekterna har Försvarets materielverk vidareavser

anfört problem kan uppkomma inom för de avtalatt ramen om
teknologiskt harutbyte Sverige ingått med andravissa stater.som
Dessa samarbetsavtal innehåller regelmässigt föreskrifter denattom
med avtalet avsedda informationen inte får delges utländska
medborgare. Med får sådan informationandra ord inte heller tillges en

medborgarskapsvenskt har medborgarskaputöver iävenperson som
något land, vilket under olyckliga omständigheter skulle kunnaannat
leda till viktigSverige går miste teknologisk information.att om

Beträffande säkerhetsaspekterna emellertid medgör FM även-
beaktande de framförda Synpunkterna den bedöm-sammantagetav -
ningen väsentligt Ökat antal dubbla medborgarskap skulle fåatt ett
förhållandevis ringa effekter.

Vad därefter gäller signaleffekterna bör dessa enligt delas in iFM
kategorier, nämligen dels signaler sprids landet,inom delstre som

sådana sprids utanför landet slutligen signaler frånutgårsamtsom som
den enskilde.
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Nationellt i Sverige skulle liberal på dubbla medborgarskapen syn
kunna medföra negativ, generell påverkan på det allmärmaen
säkerhetsmedvetandet. Vad delarär allmänheten ochattsom avses av
andra skulle kunna dra den slutsatsen samhället inte så allvarligtatt ser
på säkerhetsfrågor eftersom i så hög grad tillåter dubblaman
medborgarskap. Personer med dubbla medborgarskap skulle kanske
också komma anställas på känsliga befattningar iatt större
utsträckning. Detta kan komma göra intressanta såsomatt personerna
rekryteringsobjekt till olovlig underrättelseverksamhet eller annan
kriminell verksamhet. Därmed inte det dubbla medborgarskapetsagt att
i sig skulle ha någon direkt betydelse för benägenhet attpersonernas
låta sig rekryteras, däremot skulle andra lockmedel löftent.ex. om-

ekonomiska kunnaersättningar hastora avgörande betydelse.en-
Med signaler FM bl.a. denexterna när svenskaavser

försvarsmakten arbetar intemationellt. finnsDet dei sammanhangen en
risk för Sveriges utländska samarbetspartners till följdatt svenskav en
befattningshavares dubbla medborgarskap låter bli delge honomatt
eller henne viss information på detta finns säkerhetsmässigäven en
aspekt enligt ovan. betydandeEtt antal befattningshavare deni
svenska försvarsmakten med dubbla medborgarskap skulle i
förlängningen vidare kunna leda till internationellt misstror detatt man
svenska säkerhetsmedvetandet, något mycket olyckligt.som vore

diskussionenI FM:s internationella arbete skall för tydlighetensom
skull framhållas det naturligtvis ibland kan så medatt attvara en person

konstellationviss dubbla medborgarskap kan användas fören av
tjänstgöring på vissa håll i världen, inte på andra.men

Med signaler från den enskilde innehavaren dubbeltav
medborgarskap någon värnpliktengöra önskart.ex. att attavses genom
visa sin lojalitet det svenska samhället. Detta någotär FMmot som som

positivt på såväl för del för möjligheter attser egen som personens
integreras i det svenska samhället.

De bestämmelser betecknas folkrätt i krigsammantagnasom som
inte hänsyn till förekomsten dubbla medborgarskap. finnstar Detav

därför folkrättslig aspekt risk för med dubbeltattur en en person
medborgarskap under krig eller väpnad konflikt får behandlingsämre

övriga. Huruvida factoän så de kommeräven bli fallet går inteatt att
uttala sig i förväg. skall dockHär två frågeställningar förtas attom upp
något belysa problematiken.

Enligt konventionen den oktoberi Haag 18 1907 angående lagar och
bruk lantkrigi IV Haagkonventionen, artikel 23:2, det uttryckligenär
förbjudet tvinga medborgare delta i operationeratt motpartens att
riktade det landet. Vad gäller- för det fall artikeln skulle blimot egna
aktuell tillämpa på någon svensk utlandsstyrka eventuellaatt -
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befattningshavare det svenskautöver medborgarskapet harsom
medborgarskap i den operationerna skall riktasäven motstat som

En fråga tillämpningen konventionenrör i Haag den 18annan av
oktober 1907 angående neutrala makters och rättigheter ochpersoners
förpliktelser under lantkrig V Haagkonventionen. Vilkaett
möjligheter har svensk FN-observatör med dubbelt medborgar-t.ex. en
skap hävda sin neutralitetatt

FM med beaktande samtligagör, berörda aspekter,av ovan
sammanfattningsvis följande bedömning. väsentlig ökningEn av
antalet dubbla medborgarskap riskerar upphov till vissa problem.att ge

bör därför,Det i synnerhet med hänsyn till signaleffektema, inte vara
möjligt för med dubbelt medborgarskap få anställningatten person

officer, reservofñcer eller utlandsstyrkoma.i bör inte hellerDetsom
möjligt för dubbeltmed medborgarskap erhålla civilattvara personer

anställning inom FM.
Däremot dubbelt medborgarskap enligtutgör FM:s uppfattning inte

något hinder för vämpliktstjänstgöring, deltagande i hemvärnsförband
eller frivilligai försvarsorganisationer. heller bör dubbelt med-
borgarskap hinder krigsplacering,utgöra dock vissamot att
krigsbefattningar bör undantagna.vara

4.4 dubbeltSynen på medborgarskap i
1963 års och års1997

Europarådskonventioner

finnsDet på medborgarskapsrättens område två konventioner vilka
tillkommit inom för arbetedet bedrivs Europarådet. Denramen som av
första dessa europeiska konvention1963 års begränsningärav om av
fall flerfaldigt medborgarskap och militära förpliktelser falliav om av
flerfaldigt medborgarskap. års konvention,1963 ratificeradessom av
Sverige år 1968, hade till huvudsakligt syñe reducera antalet fallatt av
dubbla medborgarskap. målsättning harDenna emellertid inte kunnat
infrias har antalettvärtom i med dubbeltEuropautan personer
medborgarskap ständigt ökat.

års konvention, föreskrivsI 1963 artikel att en vuxen person som
medborgare i någon konventionsstatemaär och fri viljaav som av

förvärvar medborgarskap i sådan naturalisation,stat-en annan genom
anmälan eller återtagande skall förlora sitt tidigare medborgarskap.-
Regeln gäller både myndiga och omyndiga. För omyndiga den dockär
inte ovillkorlig förutsätter dels omyndiga enligt lagen iutan att
medborgarskapslandet förlorakan medborgarskapet under angivna
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betingelser, dels omyndigeden vid förvärvet detatt av nya
medborgarskapet handlingstönnågarättslig eller lagligenägt varit
företrädd.

konventionensI artikel föreskrivsl vidare omyndiga- inteatt som
eller harär varit gifta skall förlora sitt tidigare medborgarskap deom-

blir medborgare i konventionsstat till följd deras föräldrarattannan av
förvärvar medborgarskap där naturalisation, option ellergenom

Äråtervinning. det bara föräldernden förlorar sitt tidigareene som
medborgarskap, bestämmer lagen deni där den omyndige ärstat
medborgare huruvida han eller hon skall följa föräldern imedborgar-
skapsrättsligt hänseende.

Utöver Sverige har följande länder ratificerat konvention:1963 års
Östenike, Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien,
Luxemburg, Nederländerna, SpanienNorge, och Storbritannien.

Som inledningsvis konstaterats har det sedan tillkomsten 1963av
års konvention skett ständig ökning antalet i Europaen av personer
med dubbelt medborgarskap. En dessa barnutgörsstor grupp av av

vid födelsen fått dubbla medborgarskap på grund derasattsom av
föräldrar har olika medborgarskap. Denna utveckling följdär atten av

flertal länder med tiden ändrat sin nationella lagstiftning så detett att
råder jämställdhet mellan föräldrarnastörre frågai rätten attnumera om

överföra medborgarskap på barn,sina något står helt isom
överensstämmelse med rekommendation Europarådet utfärdadeen som
år 1977. rekommendationenI förutsattes vidare berördaatt stater

konventioner eller bilaterala avtal skulle kunnagenom enas om
principer varigenom barn innehade flerfaldiga medborgarskapsom
skulle kunna sig alternativt tvingasavsäga sig allaavsäga utom ett- -

medborgarskapen vid uppnådd myndig ålder. möjlighet förEn attav
svenskt vidkommande ingå de förutsätta avtalen finns inskriven i 7 §a
MedbL, något sådant avtal har dock inte ingåtts.ännu

Vid sitt i novembermöte 1987 Europarådets kommitté förtog
juridiskt samarbete, CDCJ, frågan granskning års1963upp om av
konvention. Från vissa sida, bl.a. Sverige, hade framställtsstaters
önskemål skulle möjlighetöppna i särskilda fallatt attom man en
behålla sitt tidigare medborgarskap vid förvärv Bakgrundenett nytt.av
till propåema det förhållandet 1963 års konvention tillkom föreattvar
de immigrationsvågoma i Europa först arbetskraftstora ochav senare
dessas familjemedlemmar. omfattandeDen immigrationen ledde till

utländska befolkningsgrupper i betydande utsträckning valdestora som
inte nationaliseras eftersom de samtidigt tvingades sittatt uppge

tidigare medborgarskap därigenomoch del sin identitet och sitten av
kulturella CDCJ:s beslut vid novembermötet 1987 blev att ettarv.
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komplettare underlag skulle inhämtas för kunna bedöma detatt om
fanns behov ändringar och fall vilka.i såav

De under framfördaår 1987 önskemålen ledde fram till att
Europarådet i beslutade1988 tillsätta kommittéattmars en -
Europarådets expertkommitté angående dubbla medborgarskap med-
uppdrag omarbeta såkonventionen den hänseendeni vissa blevatt att
mindre strikt. Kommitténs mandat gick på möjlighetenövervägaut att
för make behålla sitt dittillsvarande medborgarskap vid förvärvatt av
den andre makens medborgarskap undersöka förutsättningarnasamt att
för låta invandrare i andra generationen behålla sitt gamlaatt
medborgarskap vid naturalisation Kommitténs arbete ledde ocksåm.m.
fram till förslag förändringar konventionen i dessa frågor.tvåom av
Ändringarna konventionsstaterna rätt i sin nationella lagstiftningattgav
föreskriva sökanden i de nämnda situationerna har behållarättatt att
sitt tidigare medborgarskap. protokolletI Strasbourg den 2 februari
1993 hänvisade Europarådet till det antalet migranter ärstora som

bosatta i medlemsländerna och till deras integrationpermanent att
skulle underlättas möjligheten till dubbelt medborgarskap.av
Protokollet har ratificerats vissa Frankrike, Italien ochstaterav
Nederländerna bl.a.medan andra, Sverige, har frånavstått ratificering
Council of Europe, European Treaty Series 149.

Under slutfasen arbetet med de redovisade ändringarnaav nyss
väcktes inom Europarådet frågan utarbeta helt konventionattom en ny

enkla eller dubbla medborgarskap börutan attsom ange om vara-
huvudregeln reglerar olika frågor i samband med medborgarskap. Att-
frågan konvention initierades berodde på antal länderatt ettom en ny
ansåg principen undvikande dubbla medborgarskap inteatt om av
längre överensstämde med deras nationella inställning. Sedan den
juridiska i Europarådet godkänt expertkommitténstyrgruppen att tog
sig uppgiften, tillsattes arbetsgrupp för utarbetaatt ettan en
konventionsförslag.

Arbetet med konventionsförslag resulterade iett nytt att
Europarådets ministerkommitté i maj 1997 konventionantog en ny om
medborgarskap -till skillnad från konvention-1963 års neutralärsom

frågai dubbelt medborgarskap och överlämnar till konventions-om
själva bestämma i vilken utsträckning dubbelt medborgar-staterna att

skap skall tillåtas. Således uttalas i den konventionens preambel attnya
medlemsstaterna i Europarådet och övriga signatärstater beaktar att

har olika inställning till flerfaldigt medborgarskap och erkännerstater
det står varje fritt i sin nationella lagstiftning bestämmaatt stat att

vilken verkan förvärvmedborgares eller innehav ett annaten av
medborgarskap skall ha. Vidare uttalas det föreligger enighetatt attom
det önskvärt finna tillfredsställandeär lösningar på verkanatt av
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flerfaldigt medborgarskap, särskilt fråga rättigheteri de ochom
skyldigheter tillkommer berördasom personer.

I sammanhanget bör den skillnaden mellan konventionemaäven
nämnas 1963 års konvention helt fokuseradär på frågor hängeratt som

med dubbelt medborgarskap medan års konvention1997samman
behandlar samtliga aspekter medborgarskap.

Konventionen från år inverkar inte1997 på tillämpningen 1963av
års Europarådskonvention mellan de konventionsstater bundnaärsom

båda konventionema artikel 26, punkt i 1997 års konvention.av
Utöver Sverige har fjorton länder undertecknat den nya

Österrike,konventionen: Bulgarien, Danmark, Finland, Grekland,
Ungern, Island, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Ryssland,
Slovakien och Makedonien. Konventionen har för februarinärvarande

Österrike.1999 ratiñcerats endast Slovakien ochav

4.4. l Sammanfattning

huvudsakligaDet syftet med 1963 års konvention reduceraattvar
antalet fall dubbla medborgarskap. Utöver denna målsättning inteattav
kunnat infrias, kan konstateras konventionen med tiden ändrats påatt
sådant den hållningensätt avvisande till dubbla medborgarskapatt

Ändringamamodifierats i inte oväsentlig grad. år 1993 såledesgav
konventionsstatema i den lagstiftningenrätt föreskriva rättatt egna en
för sökanden i två olika situationer- nämligen vid makes förvärvatt av
andra makens medborgarskap vid medborgarskapsförvärvsamt av
invandrare andrai generationen behålla sitt tidigare medborgarskap.-
Av betydelse i sammanhanget Europarådets rekommendationär även år
1979 konventionsstatema i sina respektive lagstiftningar skulleattom
verka for jämställdhet föräldrarmellan i fråga överförarätten attom
medborgarskap på sina bam. rekommendationDenna får haanses
inneburit Europarådet såvitt barn uttalat sig för tillåtlighetenatt avser

dubbelt medborgarskap. Till den beskrivna utvecklingen skall läggasav
1997 års konvention alltså ställer sig helt neutral till vilkensom
hållning konventionsstatema intar i fråga dubbelt medborgarskap.om

Sett i europeiskt perspektiv kan med beaktande det sagdaett av
sammanfattningsvis konstateras den kategoriskt avvisande inställ-att
ningen till dubbelt medborgarskap med åren har fått vika.ge
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4.5 års ändring1979 MedbLl §av

angående svenskt medborgarskap efter
modern

enlighetI med gällerl § MedbL barn förvärvaralltid svensktatt ett
medborgarskap vid födelsen modern svensk medborgare. Så harärom
emellertid inte alltid fallet framvarit till den juli 1979 detl iutan var
huvudsak faderns medborgarskap styrande för barnetsom var om
skulle erhålla svenskt medborgarskap.

Fram till halvårsskiftet innebar1979 regleringen i MedbL- för bam
föräldrar gifta med varandra eller där äktenskapet mellanvars var

föräldrarna hade fadernsupplösts död följande. sådantEttgenom -
barn förvärvade svenskt medborgarskap vid födelsen, fadernom var
svensk medborgare. Om fadern saknade svenskt medborgarskap var
moderns svenska medborgarskap däremot inte tillräckligen
förutsättning för skulle fåbarnet födelsen.svenskt vid För dettaatt
krävdes dessutom barnet vid födelsen inte heller förvärvade någotatt
utländskt medborgarskap fadern.genom

föräldrarDå barnets inte gifta med varandra eller äktenskapetvar -
upplösts äktenskapsskillnad fick barnet svenskt medborgar-genom -
skap vid födelsen, modern svensk medborgare.om var

fram tillDen år gällande ordningen ifrågasattes1979 redan vid
MedbL:s tillkomst. konstaterades såledesDet regleringen stod i stridatt
med kravet på jämställdhet mellan föräldrarna, detta fickargumentmen

förvika önskemålet förhindra uppkomsten dubblaatt av
medborgarskap. densammaUtgången blev behandlingenvid Nordiskai
rådet år 1970 medlemsförslag syftade till jämställaett attav som
föräldrarna frågai överföra medborgarskap tillrätten barnen.attom
Nordiska rådets juridiska utskott uttalade förslaget skulle kommaatt att
medföra dubbla för bam.medborgarskap Utskottet framhöll vidare att
det dittills hade väsentlig ochvarit grundläggande princip i nordisken
medborgarskapslagstiftning försöka undvika dubbla medborgarskap.att
Dessutom stod förslaget anförde utskottet i tillmotsättning de- -
strävanden låg bakom 1963 års Europakonvention. Detsom
utredningsuppdrag föranleddes medlemsförslaget begränsadessom av
därför till möjligheten hänsyn till principenstörreatt att taavse om
barnets intresse fastställandevid medborgarskapet. tillkalladeDeav
sakkunniga föreslog betänkandei sitt detta skeddeatt genom en
liberaliserad naturalisationspraxis Nordisk utredningsserie 1976:9.

1979 års ändring MedbL§ innebar kvinnansl stärkandeettav av
ställning i medborgarskapsrättsligt hänseende. Eftersom fördet
lagstiftaren uppenbart ändringen skulle komma leda tillatt att ettvar
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väsentligt ökat antal dubbla medborgarskap barn, kanför ändringen
också ha inneburit det svenskasägas regelsystemets godtagande av
dubbla medborgarskap för denna principiellaDegrupp. resonemang

fördes under lagstiftningsarbetet därmedär i delar intressestorasom av
vid diskussioner dubbeltäven kring medborgarskap för Detvuxna.

finns således anledning belysa denärmare överväganden låg tillatt som
grund för lagändringen år 1979.

4.5.1 Bakgrunden årstill 1979 lagändring desssamt
förarbeten

Som ifrågasattes redan vid tillkomsten MedbL den bristandeangetts av
jämställdheten föräldrarmellan i fråga överföra svenskträtten attom
medborgarskap på sina bam. takt fortskridandetI med det svenskaav
jämställdhetsarbetet på andra områden kritiskaväxte sig de synpunkt-

med tiden allt starkare.erna
Diskussionerna fördes inte enbart det nationella planet ävenutan
detpå på det mellanfolkliga. viktigasteDet uttrycket härför den ivar

maj 1977 Europarådets ministerkommitté rekommen-antagnaav
dationen till medlemsstaterna Resolution 77/13 införaattom
bestämmelser skulle innebära barn- föräldrar gifta medärattom vars
varandra har olika nationalitet fick båda föräldrarnasmen -
medborgarskap vid födelsen. Alternativt förordades barnetatt genom

förenklat naturalisationsförfarande skulle den föräldersett även
medborgarskap barnet fickinte vid födelsen. Vidare föreslogs isom
Europarådets resolution förfarande för avvecklingett ettav av
medborgarskapen barnet nått ålder.när vuxen

Det den angivna bakgrunden regeringen initierademotvar som
arbetet med departementspromemorian Förvärv svensktav
medborgarskap modern DsA 1978:2. En promemoria igenom som
allt väsentligt korn till grund förligga de ändringaratt som senare
gjordes.

I departementspromemorian konstaterades den avvisande hållningen
till de dubbla medborgarskapen hade sin grund dei medföraatt ansetts
åtskilliga besvärligheter, skydds-,i värnplikts- eller beskattnings-t.ex.
avseende. Enligt föreföll detpromemorian emellertid densom om
uppfattningen ofta hade eller mindre självklaraccepterats utansom mer

företagit någon egentlig analys. konstateradeManatt även attman
inställningen till de dubbla medborgarskapen efter hand kravetsom
på jämställdhet mellan föräldrarna i fråga barnen sitträtten attom ge
medborgarskap hade kommit dominera i någon mån hadeatt -
törskjutits, i fall gällde dubbeltsåvitt medborgarskap hos barn.vart
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Man hade funnit nackdelarna överdrivits. I promemorian hänvisadesatt
också till 1977 års Europarådsresolutions motiv i vilka angående barn i
äktenskap dubbelt eller flerfaldigt medborgarskapattangavs
visserligen kan upphov till vissa svårigheter, dettaattge men
huvudsakligen gäller frågainär och harär särskildapersonen vuxen
skyldigheter de vilkai han eller hon medborgare.gentemot ärstater
Däremot fanns det enligt motiven ingen anledning någonatt anta att

nackdel skulle följdenstörre bli barn samtidigt har bådaatt ettav
föräldrarnas medborgarskap.

Efter diskussion kring för- respektive nackdelar med dubbelten
medborgarskap gjordes i departementspromemorian följande bedöm-
ning 50:

"Den företagna granskningen anledning till bl.a. följande slutsatser.nu ger
Principen dubbla medborgarskap bör förhindras har grundsin iatt ytterst
ordningssynpunkter. Genom allt fler barn i äktenskap landetsatt stater ger
medborgarskap modern, undanrycks, oberoende de ändringar vigenom av
genomför, efterhand möjligheterna hindra uppkomsten dubblaatt av
medborgarskap. Under förhållandenalla måste ordningssynpunkter
underordnas andra, sakligt befogade krav på ändring av
medborgarskapsbestämmelsema. Det gäller önskemålet barn med starkatt
anknytning till vårt land skall svenskt medborgarskap. gällerDet också
kravet på föräldrarna skall ställas lika frågai överföraatt rätten attom
medborgarskap på barn.sina De nackdelar sådan utvecklingsom en
medför högi grad begränsadeär och kan i viss utsträckning undvikas

överenskommelser med andra stater."genom

Den angivna ståndpunkten framhölls vidare i promemorian,var,
emellertid liktydiginte med vidare borde denatt utan acceptera attman

fått dubbelt medborgarskap vid födelsen skulle behålla bådasom
nationalitetema efter uppnådd ålder. fannsDet bakgrundmotvuxen -

den inställning förekomstentill dubbla medborgarskapav av som
kommit till uttryck i såväl riksdagsdebatten landi vårt detpåsom
nordiska och europeiska planet- anledning undersöka möjligheternaatt

i någon utsträckning få till stånd avvecklingatt deten av ena
medborgarskapet innehavaren hade blivitnär vuxen.

Den ordning för avveckling dubbla medborgarskapav som
föreslogs i promemorian innebar möjlighet sluta avtal med andraatten

Grundtanken den vid födelsen fick både svensktstater. ochattvar som
utländskt medborgarskap efter uppnådd ålder endast skullevuxen
behålla medborgarskapet deni där han eller hon sedanstaternaav

Överenskommelserlängre tid etablerat sig. avsågs komma till stånd
mellan Sverige och främmande endast detta påkallades mednärstat



170 Dubbelt medborgarskap SOU 1999:34en...,-

hänsyn till antal barn blev medborgare bådestörre i Sverige och iatt ett
den andra förutsattes avtal i förstaDet hand skulle övervägasstaten. att
mellan de nordiska länderna och i fråga andra bordeatt staterman om
vänta och det behovuppkom något överenskommelser. Somse om av
tidigare anförts kan det efterhand konstaterasi något avtal detatt av
skisserade slaget varken ingåtts medhar någon nordisk eller stat.annan

Flertalet remissinstanser yttrade sig departements-översom
promemorian ansåg nackdelarna med uppkomsten dubblaatt av
medborgarskap begränsade och borde tillmätas underordnadvar en
betydelse i jämförelse med barnet fick moderns svenskaatt
medborgarskap. Statens invandrarverk erinrade verket tidigareattom
varit negativt inställt till refonn detta slag med hänsyn tillen av
uppkomsten dubbla medborgarskap. Verket underströk emellertid attav

och kvinna bör likställda iargumentet att man vara
medborgarskapshänseende i sig självt vägde Härtill komtungt. -
fortsatte verket under tid olikai länder hade genomförtsatt senare-
sådana ändringar medborgarskapslagstiftningeni gift fåttatt mor

fadern överföra medborgarskaprätt till sina bam.attsamma som
Oavsett vad Sverige beslutade skulle alltså i framtiden antalett stort
dubbla medborgarskap komma uppkomma. den bakgrundenMotatt
fann Invandrarverket tiden för ändra den svenskaattvara mogen
medborgarskapslagen så barn föräldrar gifta med varandraatt vars var
alltid fick svenskt medborgarskap vid födelsen fadern eller modernom

svensk medborgare.var
Regeringens förslag till den aktuella lagändringen lades fram inu

propositionen 1978/7972 lagenändring i 1950:382 svensktom om
medborgarskap. barn tillUtöver svensk kvinna alltid skulle bliatt
svensk medborgare vid födelsen innebar förslaget bl.a. svenskatt en

far till utländskt barn ochär inte gift med barnetsärman som som-
under förutsättningarvissa skulle kunna överföra svensktmor -

medborgarskap till barnet anmälningsförfarande.ettgenom

4.6 Riksdagsdebatten dubbeltom

medborgarskap

Riksdagen har regel varje år ställning till antal motioneratt ta ettsom
på olika berör medborgarskapsfrågor. följersätt Här kortsom en

presentation några de motioner under 1990-talet ochavgettsav av som
innehåller yrkanden avseende tillåtligheten dubbelt medborgar-som av

skap.
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l989/90:Sf637I motion yrkade Håkan Holmberg fp riksdagenatt
hos regeringen skulle begära de regler fråganöversyn styrdeen av som

dubbelt medborgarskap. Motionären ansåg naturaliseradattom en
svensk medborgare återvänder till sitt tidigare hemland, och återsom
blir medborgare i detta, borde möjlighet behålla svenskasittattges
medborgarskap.

behandlades SocialförsäkringsutskottetMotionen betänkandetiav
Svenskt medborgarskap l990/9l:SfU3. Utskottet hänvisade till att
betänkandet Dubbelt medborgarskap DsA under1986:6 var
beredning inom regeringskansliet och någon ytterligare utredning iatt
fråga dubbelt medborgarskap därför inte påkallad.om var

motion 1991/92:Sf608I återkom Håkan Holmberg fp med ett
yrkande innebörd deni förra motionen. motionenIav samma som
anfördes dubbelt medborgarskap kunde dåmotiveratatt t.ex.vara

kommit till Sverige såsom politiska flyktingarpersoner som senare
återvänder till försina ursprungsländer delta i demokratiskatt en
återuppbyggnad. ytterligare exempel anfördesSom då utländska
medborgares barn bott delenstörre sitt liv i fårSverigesom av- -
svårigheter med studier, yrkesval eller politiskt arbete på grund detav
utländska medborgarskapet.

motion l99l/92:Sf62lI yrkade Maj-Lis mil. s riksdagenLööw att
sin mening skulle till kännaregeringen vad i motionen anförtssom ge

attom
l möjligheterna förbättras förmåste de invandrare inte varsom

svenska medborgare dendelta i demokratiska beslutsprocessen iatt
det svenska samhället i ökad utsträckning ställetiattgenom

dubbla medborgarskap,acceptera
2 parlamentariskt kommitté borde utreda hithörandesammansatten

frågor varvid nordisk samordning borde ske,en
3 Sverige internationellt borde verka för på dubblaatt synen

medborgarskap förändrades,
4 uppmjukning praxis i s.k. naturalisationsärenden omgåendeen av

borde komma till stånd.

denna framhöllsI motion bl.a. vikten invandrarna delaktighetattav ges
i det politiska livet. det möjligt för fåEtt invandraresätt göraatt att
fullständig enligt motionärerna utsträckningrösträtt i större änattvar
vad dittills falletvarit dubbla medborgarskap.accepterasom
Motionärerna sammanhangetpåpekade i också redan de dåvarandeatt
reglerna ledde falltill antal dubbla medborgarskap.ett stort av

De båda redovisade motionerna behandlades Socialförsäk-nu av
ringsutskottet i betänkandet Svenskt medborgarskap m.m.
l991/92:SfU 12. detta hänvisade utskottetI till anslutitSverige sigatt
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till 1963 års Europarådskonvention begränsning fallom av av
flerfaldigt medborgarskap och militära förpliktelser falliom av
flerfaldigt medborgarskap. Utskottet förklarade sig vidare ha erfarit att

expertkommitté inom Europarådet hade utarbetat utkast tilletten ett
andra tilläggsprotokoll till 1963 års konvention. I utkastet föreslogs
vidgade möjligheter till dubbelt medborgarskap bl.a. för personer som
fötts i eller före års ålder flyttat till det landartonsom vars
medborgarskap de förvärvarsedan för frivilligtsamt personer som
förvärvade sin makes medborgarskap. Protokollet kunde förväntas bli

för Europarådets medlemsstater under höstenpresenterat 1992. I
avvaktan dennapå presentation borde enligt utskottets mening inte
något riksdagsinitiativ till svenska eller nordiska särlösningar påtas
området. Utskottet avstyrkte därför bifall till motionerna Sf608 och
Sf621.

I motion l996/97:SfJ622 anförde Peter Weibull Bemström m.fl.
m inte kunde några skäl förhindra dubbeltatt attman se
medborgarskap. Motionärerna hänvisade till tendensen i de flestaatt
länder både i Europa och i andra delar världen lätta på reglernaär attav
för dubbelt medborgarskap. Vidare anfördes bl.a. medborgarskapetatt

delär identitet och beslut avstående detatt etten av en persons om av
svenska medborgarskapet sig stötande för dem harter t.ex.som
föräldrar eller barn i Sverige.

Lennart Daléus m.fl. c begärde i motion 1998/99:Sf608 ett
tillkännagivande lagstiftningen bör förändras i riktningatt motom en
tillåtande på dubbla medborgarskap. För detta talar enligtsyn
motionärerna bl.a. den ökande internationaliseringen och
medborgarskapets betydelse för identifikationen med det land man
lever

Slutligen pläderade Birger Schlaug m.fl. mp i motion
l998/99:Sf626 för tillkännagivande principen och reglernaett attom

inte tillåta dubbelt medborgarskap böratt Motionärernaöver.om ses
bl.a. det skulle lättare för många invandrareatt att taanser stegetvara

svenskt medborgarskap de intemot tvingadesett säga sittom upp
tidigare medborgarskap.

De sist redovisade motionerna har avstyrktstre av
Socialförsäkringsutskottet under hänvisning till denna kommittésatt
arbete och överväganden bör avvaktas.
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4.7 Antalet i Sverige med dubbeltpersoner
medborgarskap

Kommittén har undersökt omfattningen dubbelt medborgarskap iav
dag. Denna uppgift inte helt enkel eftersomär inte deman av
personregister finns kani Sverige utläsa har fler änsom om en person

medborgarskap. medEn svenskt och iransktett t.ex.person
medborgarskap registreras således enbart svensk medborgare.som
Tillvägagångssättet stället utifrånär i omfattande statistisktatt ett
underlag bedömningar och uppskattningargöra hur mångaav som
sammanlagt kan ha dubbelt medborgarskap.antas

Det statistiska underlag ligger till grund för beräkningarna harsom
inhämtats från Statistiska centralbyrån och avser

antalet naturaliserade fördeladesvenskar på ursprungsland,-
antalet i föddaSverige barn föräldrar har utländsk anknytningvars-

födda utlandeti eller utländska medborgare,attgenom vara vara
samt
antalet utrikes födda svenska medborgare.-

Bedömningarna det statistiska underlaget och beräkningarnaav av
antalet dubbelmedborgare har skett med medverkan frånexpertisav
Invandrarverket.

Beräkningar antalet i Sverige med dubbla medborgar-av personer
skap har gjorts vid två tidigare tillfällen. 1985 års medborgarskaps-
kommitté uppskattade antalet till drygt 100 000. Några år senare
anförde regeringen i den sedermera återkallade propositionen Aktiv
flykting- och immigrationspolitik, 1990/91:l95, antalet i Sverigeatt
boende med dubbla eller flerfaldiga medborgarskap vid denpersoner
aktuella tidpunkten inte torde överstiga 150 000. Som huvudskäl till
den ökningen regeringen allt fler denantagna attangav personer genom
ökade asylinvandringen hade kommit omfattas den praxisatt av som
innebär de svenska myndigheterna inte kräver befrielse från detatt
utländska medborgarskapet.

det följandeI redovisas resultatet denna kommittés beräkningar.av
Siffrorna antalet boendei Sverige med dubbeltavser personer
medborgarskap den december31 1997. respektive siffraFöreper anges
vilket ursprungsområde den avser.

1 Dubbelt medborgarskap naturalisation/anmälangenom

Norden: 3 500-
Ovriga Europa: 82 000-
Afrika: 12 000-
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Nordamerika: 1 500
Sydamerika: 16 000
Asien: 82 000
Totalt: 197 000

2 Dubbelt medborgarskap födelse giftaSverige föräldrarigenom av
född utomlands eller utländsk medborgareminst ärvarav en

Norden: 28 000- .Ovriga världen: 72 000-
Totalt: 100 000-

3 Dubbelt medborgarskap födelse årSverige 1979-1997igenom av
ogift svensk född utlandetär och då kani haantasmor som
förvärvat utländskt medborgarskap,även vilket överförs också på
barnet

Den december1 1997 fanns i Sverige 30 508 ingick ipersoner som
denna dessa omkringAv kan 2 000 ha förvärvat dubbeltantasgrupp.
medborgarskap vid födelsen i Sverige.

4 Dubbelt medborgarskap födelse utlandetigenom

decemberDen 31 fanns1997 i Sverige 18 197 ålderni 0-19personer
år födda i utlandet svenska medborgare. Cirkasom uppges vara som
7 000 de utrikes födda svenska medborgarna kan ha förvärvatantasav

utländsktäven medborgarskap vid födelsen födelselandetsattgenom
lagar dem sådan många barnrätt. Hur kan ha erhållit utländsktger som
medborgarskap på inte möjligtsätt är uppskatta.annat att

Totala5 antalet dubbla medborgarskap:

En summering de under redovisadel-4 antalen dubbelmedborgareav
306 000. framtagnaDen siffran bygger på uppskattningar och vissger

avrundning bör därför ske. Med beaktande därav kommittén dengör
bedömningen det finnsi Sverige omkring 300 000 medatt personer
dubbelt medborgarskap.

Ökningen i jämförelse med tidigare beräkningar ligger inom ramen
för vad kan förvänta sig. Liksom tidigare kan delstorman en av
ökningen förklaras ökade flyktinginvandringenmed den sammantaget
med det faktum flyktingar enligheti med rådande praxis inteatt
behöver befria sig från sitt utländska medborgarskap i samband med
förvärv svenskt. viktig förklaringEn det sedan denär senasteav annan
beräkningen fötts relativt antal barn vid födelsen erhållitett stort som
dubbelt medborgarskap.



175Dubbelt medborgarskapSOU 1999:34 en....-

förhållandenUtländska4.8

hur andra länderuppgifter i vissaKommittén har inhämtat serom man
frågeställ-därmed sammanhängandeoch demedborgarskappå dubbelt

de länderredovisning förhållandena ifölj andeningarna. detl avges en
undersökning.kommitténsföremål förvaritsom

Norden4.8. l

Danmark

dubbelthuvudregel innehavDanmark gällerI att avsom
därföruppställsVid naturalisationtillåtet.medborgarskap inte är som

fallmedborgarskap för detutländskasig sittsökandenkrav avsägeratt
detföljd lagstiftningen iautomatiskt tillinträdersådan förlust inte av

för flyktingarkrav befrielseuppställs inte något påVidareandra landet.
för danskautifrån vadbeträffande vilkaeller för sommanpersoner -

andralagstiftning i deteller praxiskäntmyndigheter är om
skallbefrielsedet uteslutetbetraktarmedborgarskapslandet attsom-

kunna erhållas.
harfyllt är,krävsval till FolketingetvidFör rösträtt artonatt man

falli Danmark. vissahemvist Idanskt medborgarskap samt mananses
gällerutomlands, dettaborDanmarkdock ha hemvist i trots att man

förellerdanskautomlands för denarbetarbl.a. statenpersoner som
medborgarskapmed dubbelthjälporganisation. Personernågon dansk

danskaförutsättningar övrigaunderhar rösträtt somsamma
medborgare.

omfattar varje dansk Den ärDanmarkVärnplikten i somman.
värnplikten tillfrånland kan dock undantasimedborgare även annatett

Danmarkdenöverenskommelserinternationellaföljd t.ex. avav -
avtalbilateralafrån år eller1963Europarådskonventionentillträdda -

värnplikt ifullgjortharkanmed länder. Vidareandra personer, som
värnpliktenden danskafrikallas fråneller delvisland, heltnågot annat

vämpliktsmyndigheten.beslutgenom av
medborgarskapfall dubbeltaktuella därnågrafinns inteDet

möjlighetermyndigheternasdanskamedfört begränsningar i de att ge
landmedborgare vistas idanskdiplomatiskt skydd till ett annatsomen

aktuelladetsituationmedborgare. Näreller hon ocksådär han är aven
sittåterhållsamma idanska myndigheternadeslaget uppkommer är

det andra landet.myndigheterna iagerande gentemot
spelat någondubbelt medborgarskapförekommithar aldrigDet att

säkerhet.riketsroll vid brott mot



176 Dubbelt medborgarskap SOU 1999:34en...-

Finland

finskaDen medborgarskapslagstiftningen bygger på grundprincipen att
dubbelt medborgarskap bör undvikas. De viktigaste bestämmelserna
finns i och4 8 medborgarskapslagen 40l/ 1968. Av 4 § 3 mom.
framgår det villkor för medborgarskapetsatt förvärvande fårsom
föreskrivas sökanden befrias från utländsktatt medborgarskap vid

beslutetäventyr förfaller.att Av 8 följer§ det finskaattannars
medborgarskapet förloras automatiskt den förvärvar utländsktav som
medborgarskap ansökan eller anmälan. Detsamma gällergenom genom
den förvärvar utländskt medborgarskap sedan han eller honsom
frivilligt sitt uttryckliga samtycke till detgett eller inträda iattgenom
främmande tjänst.stats

I statliga val i Finland dvs. riksdagsval och presidentval- varjeär-
finsk medborgare på valdagen fyller 18 årsenast röstberättigadsom
oberoende han eller hon bor i Finland eller utomlands. Under tidenom
för förhandsröstningen kan röstberättigade utomlandsröstapersoner
eller i Finland, medan det under valdagen möjligtär endast inom det

röstningsområdet i Finland. Skall utomlands bosatt finländareegna en
pårösta valdagen krävs således han eller hon då befinneratt sig i

Finland. finnsDet beträffande interösträtten några särbestämmelser för
har dubbla medborgarskap.personer som

Bestämmelser fullgörande vämpliktstjänst för den harom av som
dubbelt medborgarskap finns i vämpliktslagen 452/ 1950 och i
förordningen angående tillämpning vämpliktslagen 63/ 1951.av
Finland har dessutom träffat avtal fullgörande vämpliktstjänstom av
med USA och Argentina. Likaså finns det nordisk överenskommelseen
på området.

Finland har däremot inte anslutit sig till Europarådets konvention av
år 1963 begränsning fall flerfaldigt medborgarskap ochom av av om
militära förpliktelser i fall flerfaldigt medborgarskap. Dock kanav
konstateras tillämpningen vämpliktslagenatt och den till lagenav
hörande förordningen leder till i resultatstort sett samma som om
Europakonventionen hade tillämpats.

Enligt 45 § 3 vämpliktslagen kan utländsk medborgaremom. en
har antagits till finsk medborgare och i den främmandesom som-

under fredstid har fullgjortstaten sin tjänstgöringsplikt Värnpliktigsom
eller del den ansökanpå helt eller delvis befrias frånen av -
beväringstj änst under fredstid. Dock förutsätts för befrielse att personen

frågai har tjänstgjort minst månader. De angivna förutsättningarnasex
för befrielse gäller falläven i dubbelt medborgarskap.av

Om särskilda skäl föreligger kan vidare befrielse från
beväringstjänst under fredstid beviljas finsk medborgare harsom
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egentliga bo ochmedborgarskap hansi någonäven statannan om
faktisk anknytninghemvist Finland och han inte har någoninte iär om

frågatill förutsätter i styrkerFinland. sådan befrielseEn att personen
faktiskt förenarhan andra personliga bandhar familjeband ochatt som

land Finland. Antalet sådana ansökningarhonom med något änannat
och dessa omkringuppgår till cirka 200 år godkänns 90 %. Iper av

bosattförekommande fall avslagen normalt iberor på äratt personen
Finland.

har han såvämpliktig har dubbelt medborgarskapEn omsom
fullgöra vämpliktstjänst Finland. Så sker i någraönskar isinrätt att

tiotal fall årligen.
diplomatiskt skydd kan i historisktVad därefter gäller frågor om
till skydd har växlat mycket förperspektiv konstateras rättenatt

Bl.a. anledning harmed dubbla medborgarskap. denna manpersoner av
problemöverenskommelser försökt lösa deinternationellagenom som

följer dubbelt medborgarskap.av
hoskrav på skydd får framställasFrågan huruvida egentliga staten

fråga har allmänhet besvarats medi medborgare i iär ettsom personen
doktrinen avsaknad för kravnej. har baserat påDetta man om av ansvar

medborgarskap. har tidigaremed dubbla principDennamot personer
bekräftats Internationella domstolen.även av

År InternationelladockNumera situationen 1955är antogannan.en
betydandedet aktiva ochdomstolen princip äratten om personens

Nottebohm-fallet. principmedborgarskap avgörande Dennaärsom
därhar bekräftats USA-Iran-tribunalens beslut år 1984iäven man

och effektiva medborgarskapdominerandeansåg att varpersonernas
avgörande.

fall medborgarskapkan i dubbeltMed stöd denna princip ettav av
denförutsättningar framställaskrav på skydd under vissa av ena

i sin andramedborgarskapsstaten då i fråga vistasäven personen
oftamedborgarskapsstat. praktiken bestridsi rätten göraMen att en

framställning. skyddsådan när ärEn rätt attstats personge en
handmedborgare vistelselandet då i sistai avgörsäven genom

skiljeförfarande eller dom.
fall dubbelt medborgarskapfinsk utrikesförvaltning harInom av

bamkidnappningsfallskydd. och ifrämst konsulärtgällt utgivande Iav
utrikesförvaltningen har detfråga familjerättsliga uppgifter inomom

inblandadeoftare hänt någon deunder de alltårensenaste att av
ha skyddden ville Imedborgare ivarit även statparterna som man

skyddreella lämnapraktiken innebär detta de möjligheterna ärattatt
islamiska länder därmycket Särskilt det i sådanasmå. svårt är en

medborgarskapkan från sittmedborgare enligt landet lag inte avstå
så.komplicerad procedur kaneller endast mycket göragenom en
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Likaså uppkommer påtagliga problem i de fall då äktenskapett
automatiskt har medborgarskap igett inte erkänner dubbeltstaten som
medborgarskap. I de nämnda typfallen har det visat sig dennu att
finska utrikesförvaltningens faktiska möjligheter konsulärt skyddatt ge
till finska medborgare med dubbelt medborgarskap är synnerligen
begränsade. I andra familje- och bamkidnappningsfall har problem i
större utsträckning inte förekommit. I värnpliktsärenden är
problematiken dock frekvent.mer

finnsDet i Finland inte några erfarenheter innehav dubbeltattav av
medborgarskap skulle ha utnyttjats vid värvning tillav en person
olovlig underrättelseverksamhet för Åsitt tidigare hemlands räkning.
andra sidan framhålls dubbelt medborgarskapatt kan fördröja eller
försvåra integrering i det hemlandet. fallIen värsta kanpersons nya
därför lojalitetskonflikt uppstå och den kan i sinen godutgöratur en
grund för underrättelsetjänsternas värvningssyften.

Island

I den isländska medborgarskapslagen uppställs inte något krav på att en
utlänning förvärvar isländskt medborgarskap skall befria frånsom sig
det utländska medborgarskapet. En isländsk medborgare förvärvarsom
utländskt medborgarskap efter ansökan eller uttryckligt samtycke,
förlorar däremot sitt isländska medborgarskap.

En isländsk medborgare bosattär utomlands kvarstår i det s.k.som
valregistret åtta år efter utflyttningen från Island. Därefter finns det en
möjlighet fortlöpande anmälaatt fortsättningsvisävenatt önskarman

i registret,upptagen varje sådan anmälan gäller i fyravara år. Så länge
isländskär medborgare och fjärde åren anmälerperson vart sig till

valregistret kvarstår också rösträtten till Althinget och i presidentvalet.
Rösträttsreglerna knyter helt och hållet till det isländskaan
medborgarskapet och eventuellt innehavett ytterligare någotav
medborgarskap saknar därför betydelse.

På Island förekommer inte militärtjänst och de frågeställningar som
dubbelt medborgarskap kan upphov till i detta avseende därförärge
inte aktuella.

Man känner på Island inte till något fall där dubbelt medborgarskap
haft betydelse vid brott rikets säkerhet.mot
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Norge

Norsk medborgarskapsrätt på grundprincipen och börbygger att var en
inneha medborgarskap. Denna gäller i förhållande till allaendast ett syn

således ingått några avtal med enskilda länderoch har inteNorgestater
från grundprincipen.undantagom

hindrarmedborgarskap emellertid intePrincipen Norgeattettom
då detta automatisktdubbla medborgarskap uppstår på grundaccepterar

för med tidigarelag eller då det omöjligt bli sittär atten person avav
utländska rättsordningen krävermedborgarskap. de fall då denI en
medborgarskapet, uppställs detaktiv handling för befrielse från inte

beviljatsheller asyl i något krav påsåvitt Norge attavser personer som
de befriaskall sig.

då dubbelt medborgarskapvanligaste situationen uppstår påDen
föds gifta föräldrar bara dengrund lag då barnär ärett av varav eneav

utländskanorsk medborgare. Får barnet automatiskt också den
med-modems/fadems medborgarskap, barnets dubblaaccepteras

dåborgarskap norsk Dubbelt medborgarskap ocksårätt. accepterasav
landkvinna automatiskt får medborgarskap i ett annatt.ex. en genom

äktenskap med från det landet.ingåatt en man
tillnorsk medborgare bosatt utomlands har vid valetEn rösträtt

registrerad norskasåvitt han eller hon någon gång varit i detStortinget
för harfolkregistret bosatt riket. villkor gäller deni Samma somsom

norskt.medborgarskapäven änannat
ratificerat Europarådskonvention vilken bl.a.har 1963 årsNorge

förhållande till konventions-reglerar frågor militärtjänst i övrigaom
där detSåvitt med dubbla medborgarskapstater. avser personer ä

anslutet tillutländska medborgarskapet innehas i land inte ärett som
uppehållerutgångspunkten den sig i1963 års konvention är att som

Värnpliktig.Norge är
tillfällen då dubbelt medborgarskapförs ingen statistikDet över

konsulärt bistånd.medför problem samband med lämnandei av
känd.Problemställningen emellertidär

erfarenhet dubbelt medborgarskapfinns iDet Norge ingen attav
vid brott rikets säkerhet. kanskulle ha spelat någon roll Däremotmot

dubbelt medborgarskap omständighet i den bedömninginvägas som en
säkerhetsklassaddet gäller anställning till någon tjänst.görs närsom
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Övriga4.8.2 Europa

Belgien

En belgisk medborgare förvärvar utländskt medborgarskapsom
förlorar automatiskt sitt belgiska medborgarskap. Uppkomst och
innehav dubbelt medborgarskap bara föraccepterasav personer vars
föräldrar har olika medborgarskap.

Belgiska medborgare bosattaär utomlands har i dag intesom
rösträtt vid val till parlamentet. Det föreligger dock långtett
framskridet lagförslag dem sådan Enligträtt. förslaget skallsom ger

med dubbelt medborgarskap få underpersoner rösta samma
förutsättningar med enbart belgiskt medborgarskap.som personer

Värnpliktstjänstgöring förekommer inte längre i Belgien och de
därmed förknippade frågeställningarna därförär inte aktuella.

Dubbelt medborgarskap kan leda till begränsningar såvitt avser
möjligheten diplomatiskt skydd.att Således föreskrivs i 1930 årsge
Haagkonvention, artikel inte ägeratt rätt intervenerastat hosatten

för någon sina medborgarestat medborgareen annan är också iav som
den I sådan situationstaten. får intervention möjlig endasten anses vara

den uppbärs humanitära skäl.rentom av
Dubbelt medborgarskap har i Belgien aldrig upphov tillgett

problem i säkerhetsavseende.

Bosnien-Hercegovina

Bosnien-Hercegovina, tidigare utgjorde delrepublik isom en
Socialistiska Federativa Republiken Jugoslavien, fick internationellt
erkännande våren 1992 under Republiken Bosnien-namnet
Hercegovina. Det krig därefter utvecklades resulterade i det s.k.som
Daytonavtalet under hösten 1995. Som del uppgörelsen ströksen av
ordet Republik från landets alltså blev blott Bosnien-nanm som
Hercegovina specifikationutan statsskick. Daytonuppgörelsenom
fastställer också Bosnien-Hercegovina beståratt två entiteter,av
nämligen den muslimsk-kroatiskt dominerade Federationen Bosnien-
Hercegovina och den serbdominerade Republiken Srpska båda med
långtgående autonomi.

Genom Daytonavtalet inrättades vidare funktion Högen som
Representant för samordning implementeringen avtalets civilaav av
delar. Under år 1997 medverkade OHR Höge Representantens kontor
till i samarbete med nationellaatt myndigheter utarbeta lagen om
medborgarskap. Denna lag trädde i kraft den januaril 1998 och avsågs
bli tillämpad fr.o.m. den l 1998. Detta har dock försenatsmars genom
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lagen till implementerasdel förutsätts lagstiftningatt stor genom m.m.
på således införlivaentitetsnivå. har den statligaEntitetema att nya
medborgarskapslagen lagstiftning till de delari sin lagen,samt attse av

faller kompetensområde, tillämpas.inom entitetemassom
Medborgarskapsfrågorna strategiskt intresse i Bosnien-är av

på grund befolkningssammansättningen och detHercegovina av
historiska därför tillfällighetoch politiska sammanhanget. Det ingenär

medborgarskapslagen första lag dekreterades dendenatt var som av
med hans mandat vid ställetHöge i enlighet behov iRepresentanten att

för promulgera lagstiftning förparlamentet Bosnien-Hercegovina.
f.d. Jugoslavien landets medborgaresamtliga samtidigtI var

ingående delrepublikema.medborgare någon de har sini Dettasexav
där landets medborgarskapmotsvarighet i Bosnien-Hercegovinaäven

förutsätter medborgare i någon de båda ingåendeäratt man av
gällerentiteterna. Frågan hur det slutligen kommer bli vadattom

medborgarskap kan dag med säkerhetBosnien-Hercegovinas i inte
besvaras, eftersom särskilda bilaterala avtal medborgarskapom
förväntas komma ingås mellan å sidan Bosnien-Hercegovinaatt ena
och å andra sidan respektive Förbundsrepubliken Jugoslavien.Kroatien

befolkningsgruppendag hög andel den kroatiska iI är t.ex. en av
harBosnien-Hercegovina samtidigt medborgare Kroatien, där dei

och parlamentet.representation irösträtt
framtiden räknar med medborgarna enlighet med lageniI attman

medborgarskapindividuellt måste ställning till vill ha sitt ita om man
Bosnien-Hercegovina eller hellre vill medborgare i någotman varaom

främst praktisk betydelse vadde båda andra länderna. harDettaav en
gäller värnpliktsförhållanden, samtidigt heltärrösträtt samt men

medborgar-avgörande för Bosnien-Hercegovinas överlevnadskraft. I
klartskapslagen stipuleras detta ställningstagande måste inomatt vara

högst fem år.
tillSyftet med det hittills anförda har varit teckna bakgrundenatt

medborgarskapslag. följande övergåsdetBosnien-Hercegovinas Inya
till bestämmelsemas innehåll.

medborgare skallförutsättning för i Bosnien-HercegovinaEn att en
träffatfå ha dubbelt medborgarskap Bosnien-Hercegovinaär ettatt

lagensärskilt med den andra berörs. övrigt gäller iavtal I attstat som
Således förlorasprincip dubbelt medborgarskap.inte t.ex.accepterar

frivilligt förvärvi samband medmedborgarskap i Bosnien-Hercegovina
medborgarskap.något annatav

naturalisation blir medborgare i Bosnien-En person som genom
tidigare medborgarskap. UndantagHercegovina måste sig sittavsäga

kan fall där det kanmedges för hemvändande emigranter i desamt vara
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till för Bosnien-Hercegovinanytta i fråga blir medborgareatt personen
ilandet.

En särskild paragraf behandlar de innan lagen trädde ipersoner som
kraft frivilligt förvärvade medborgarskap. Dessaannat skall-personer
såvida inte något bestämts bilateralaannat avtal- inomgenom en
femårsperiod sig detavsäga andra medborgarskapet för kunnaatt
bibehålla medborgarskapet i Bosnien-Hercegovina. Bestämmelsen är
främst avsedd reglera medborgarskapsförhållandenaatt för bosnien-
kroater och bosnienserber, vilka ofta har även medborgarskap.annat

En bosnisk-hercegovinsk medborgare bosattär utomlands fårsom
rösta i hemlandets parlamentsval. Däremot får med dubbelten person
medborgarskap rösta i Bosnien-Hercegovina endast under förutsättning

han eller hon också bor där.att
Frågor militärtjänstgöring faller inom entitetemas kompetens.om

Lagen i Federationen Bosnien-Hercegovina säger att en person som-
naturalisation har blivit medborgare i Federationen ochgenom harsom

fullgjort militärtjänstgöring i sitt tidigare land skall skrivas in i-
arméns reservstyrka. Lagen i Republika Srpska medger att samma

fiikallas.person
Bosnien-Hercegovina saknar tillräckligaännu erfarenheter för att

besvara frågor hänger med det dubbla medborgarskapetssom samman
inverkan på möjligheterna diplomatisktatt skydd påsamtge
säkerhetsaspekter.

Estland

Den principiella grundsynen i Estland är estniska medborgare inteatt
samtidigt bör medborgare i något land. Principen gällerannat ivara
förhållande till alla länder. Dock de flydde under ochesteranses som
efter andra världskriget inte ha förlorat sitt estniska medborgarskap
även de ansökt och fått medborgarskap i något land.om annat

En estnisk medborgare fötts efter den medborgarskaps-som nya
lagens ikraftträdande den aprill 1995 och vid födelsen fått bådesom-
estniskt och utländskt medborgarskap måste avsäga sig ett av-
medborgarskapen inom år efter det han eller hon fyllttre år.arton

En estnisk medborgare bosatt utanför Estland får i landetsrösta
parlamentsval. finnsDet inte några särskilda bestämmelser för personer
med dubbla medborgarskap.

Estland inteär anslutet till 1963 års konvention begränsningom av
fall flerfaldigt medborgarskap och militära förpliktelser i fallav om av
flerfaldigt medborgarskap. Generellt gäller estniska medborgareatt
bosatta i Estland också fullgör värnplikt De estniska medborgare
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fullgjort tolv månaders militärtjänstgöring eller någoti annatsom mer
land slipper dock fullgöra värnpliktstjänstgöring Estland.i

Såvitt möjligheterna diplomatiskt skydd upplevs dubbeltattavser ge
medborgarskap inte något problem det estniska utrikes-som av
ministeriet. finnsDet inte heller några erfarenheter dubbeltattav
medborgarskap skulle ha spelat någon roll vid brott rikets säkerhet.mot

Frankrike

Fransk medborgarskapsrätt godkänner Frankrike anslutetärtrots att-
till års1963 Europarådskonvention principen flera medborgar-om-
skap. Innehav eller förvärv franskt medborgarskap definierasav
oberoende de utländska reglerna medborgarskap. uppställsDetav om
således inte villkor varje medborgarskapssökande frånavstårattsom
sitt ursprungliga medborgarskap. Automatisk förlust medborgarskapav
gäller endast i de fall föreskrivsdå det i internationell konvention.en

Förbundsrepubliken Jugoslavien

I Förbundsrepubliken Jugoslavien grundprincipen börär innehaatt man
endast medborgarskap. Principen upprätthålls emellertidett inte
undantagslöst. föreT.ex. kan detta jugoslavisk medborgare viden
återförvärv jugoslaviskt medborgarskap tillåtas inneha dubbeltattav
medborgarskap han eller hon inte kan befria från detsig andraom
medborgarskapet.

En medborgare i Förbundsrepubliken Jugoslavien borsom
utomlands får hemlandetsrösta i parlamentsval endast utlands-om
vistelsen finnsär Det vad gällertemporär. interösträtten några
särskilda bestämmelser för med dubbelt medborgarskap.personer

Förbundsrepubliken Jugoslavien har inte tillträtt års1963
Europeiska konvention begränsning fall dubbelt medborgar-om av av
skap och militära förpliktelser falli flerfaldigt medborgarskap.om av
En medborgare i Förbundsrepubliken Jugoslavien harsom-
medborgarskap i Sverige behöveräven dock inte militärtjänstgöra i-
Förbundsrepubliken Jugoslavien han kan Visa denna harattom
fullgjorts i Sverige.

Dubbelt medborgarskap inte upphov till några direktaanses ge
problem såvitt möjligheterna lämna konsulärt bistånd.attavser

finnsDet inget känt fall dubbeltdå medborgarskap skulle ha haft
betydelse vid brott rikets säkerhet.mot
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Italien

Italien fick medborgarskapslag år 1992. En de storaen ny av
ändringarna förhållandei till tidigare detär italienska medborgar-att
skapet enligt huvudregeln inte längre förloras vid förvärv annatav
medborgarskap. Bestämmelsen härom finns lagensi artikel ll harsom
följande lydelse:

"Medborgare innehar, förvärvar eller âtervinner utländsktsom
medborgarskap bibehåller det italienska medborgarskapet, kan blimen
befriad från detta han eller hon hemvist i utlandet."tarom

Artikeln kan emellertid inte tillämpas i förhållande till alla länder
eftersom Italien har ratificerat 1963 års Europarådskonvention. Förvärv

medborgarskap i konventionsstat medför därför förlustav en annan av
det italienska medborgarskapet. Förlustregeln gäller dock inte i vissa
fall Frankrike bl.a. vid makes förvärvgentemot andra makensav
medborgarskap eftersom Frankrike liksom Italien har ratificerat 1993
års protokoll ändring konventionen.om av

Det uppställs inte något krav på befrielse från det tidigare
medborgarskapet förvärvvid italienskt medborgarskapav genom
naturalisation.

Sammanfattningsvis kan således konstateras Italienatt accepterar
dubbelt medborgarskap i de fall då till följd årsutom 1963man av
Europarådskonvention bundetär hållning.av en annan

En italiensk medborgare har förvärvat medborgarskap i ettsom
land även konventionsland och i sambandannat med det förlorat sitt

italienska medborgarskap, återvinner- han eller hon väljer flyttaattom
tillbaka till Italien automatiskt det italienska medborgarskapet efter ett-
års hemvist i Italien. En italiensk medborgare har förvärvatsom
svenskt medborgarskap, och efter återflyttning till Italiensom
återvinner det italienska medborgarskapet, kommer således haatt
dubbelt medborgarskap eftersom förlust det svenska medborgar-av
skapet inte inträder vid automatiskt förvärv utländsktav
medborgarskap.

En italiensk medborgare bosatt f°arär utomlands i landetsröstasom
parlamentsval. Det finns dock inte någon möjlighet utomlandsröstaatt
vid ambassader eller dylikt måsterösten lämnas in i denutan senaste
hemkommunen i Italien. En med dubbelt medborgarskap fårperson
rösta i parlamentsvalet under förutsättningar övriga med-samma som
borgare.

En italiensk medborgare bosattär i Italien- och även ärsom som
medborgare i icke konventionslandett fullgöraär tvungen att-
militärtjänst i Italien.
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Vid det italienska utrikesministeriet förekomstenattuppger man av
dubbla medborgarskap upplevsinte något problem i samband medsom
lämnande konsulärt bistånd.av

Kroatien

Den kroatiska medborgarskapslagen tillåter dubbelt medborgarskap
generellt. förhållandeDetta gäller samtliga länder.gentemot

En kroatisk medborgare har irösträtt Kroatien han elleräven om
hon bosattär i land. finnsDet såvittett inte någraannat rösträttenavser
särbestämmelser för med dubbla medborgarskap.personer

Huruvida i utlandet bosatt kroatisk medborgare inneharen som-
även medborgarskap skall fullgöra sin värnpliktannat i Kroatien-

berördprövas utlandsmyndighet. kroatiskaDe myndigheternaav
rekommenderar därför alla med dubbelt medborgarskap uppsökaatt en
kroatisk ambassad fråganså kan Ambassadensprövas. utredningatt tar
fasta på i fråga varit stadigvarande bosatt i landett annatom personen
och där fullgjort eller kommer fullgöra sin värnplikt. Vid sådantatt
förhållande befrias han från värnplikten i Kroatien. Görs ingen
utredning vämpliktstjänstgöring kan emellertid innehavareävenom av
dubbelt medborgarskap riskera bli inkallade i Kroatien eller vidatt att
besök där bli beordrade Vämpliktstjänstgöring.

Möjligheten till dubbelt medborgarskap för kroatiska medborgare
har hittills inte lett till något brott rikets säkerhet. I sammanhangetmot
skall framhållas individuella prövningar vid anställningatt görs it.ex.
statlig tjänst.

Polen

Polen saknar bestämmelser automatförlust det polskaom av
medborgarskapet vid förvärv medborgarskap i något land.annatav
Huvudregeln såledesär polack även denne förvärvaratt en om-
utländskt medborgarskap behåller sitt polska medborgarskap och att-
han eller hon betraktas polsk medborgare i alla sammanhang. Detsom
sagda gäller förhållandei till alla länder och Polen alltså inte bundetär

några konventioner på området.av
polskEn medborgare kan dock bli med sitt polskaav

medborgarskap efter ansökan, vilket gör Statens invandrarverkatt
normalt uppställer villkor befrielse då polack ansökerom en om
naturalisation i Sverige. finnsDet inte något krav på äratt man
medborgare i för ska kunna befrias från detstat atten annan man
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polska medborgarskapet och i kanteorin därför bli statslös, någotman
i praktiken dock lär inträffa.intesom

polskEn medborgare bosatt utomlands har delta detär irätt attsom
polska parlamentsvalet. hindrar denDäremot polska vallagen dem som

bosatta utomlands från delta presidentvaletsär i andra omgång. Detatt
finns inga särskilda vad gällerrestriktioner för demrösträtten som
innehar dubbelt medborgarskap.

Beträffande gällermilitärtjänsten huvudregel måsteattsom man
fullgöra den i Polen har dubbelt medborgarskap.även iDet ärom man
själva verket fullgörabrott militärtjänst det landet.i andra Dockett att
skall framhållas det finns möjlighet ansöka befrielse frånatt atten om
den polska militärtjänsten. likhet med vadI gäller i många andrasom
länder blir inte heller inkallad för gammal. Polenär I skallman om man

ha påbörjat militärtjänsten innan fyller 28 år.man man
Innehav dubbelt medborgarskap utesluter möjligheten attav ge en

diplomatiskt skydd det andra landi där han eller hon också ärperson
medborgare.

finnsDet i Polen erfarenhetinte någon dubbelt medborgar-attav
skap skulle ha spelat vidnågon roll brott rikets säkerhet.mot

Schweiz

En den schweiziskaöversyn medborgarskapslagen i början 1990-av av
talet ledde till vissa ändringar trädde krafti år Sedan1992. desssom
gäller Schweiz fullt dubbla medborgarskap.att ut accepterar

schweiziskEn medborgare bor utomlands får delta i samtligasom
allmänna val och omröstningar i Schweiz. Detsamma gäller de som

det schweiziska medborgarskapetutöver har medborgarskap iäven
någon stat.annan

En med dubbelt medborgarskap bosatt i Schweizärperson som
behandlas i vämpliktshänseende på den med endastsättsamma som
schweiziskt medborgarskap. redan fullgjortHar sin värnplikt ipersonen
utlandet, blir han inte inkallad till militärtjänst.

Dubbelt medborgarskap medför ibland inte kan erbjudaatt man
diplomatiskt skydd då befinner sig den andraipersonen
medborgarskapsstaten. schweiziska erfarenhetenDen emellertidär att
sådana problem sällsynta. kanSom regel träffa någon formär man av
överenskommelse med det andra landet.

SchweizI inte dubbla medborgarskap leder till någraattanser man
problem såvitt lojalitetskonflikter.avser
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Spanien

Spanien har ingått avtal tillåtande dubbelt medborgarskap medom av
följande länder: Chile, Nicaragua,Peru, Paraguay, Guatemala, Bolivia,
Ecuador, Costa Rica, Honduras, Dominikanska republiken, Argentina
och Colombia. Avtalen, vilka träffade vid olika tidpunkterär mellan
åren 195 8-1979, syftar till undvika spanjor- på grundatt att en som av
sin arbetssituation förvärvat utländskt medborgarskap skall få sina-
band med Spanien avklippta.

enlighetI med ändring år 1990 artikel civillagen24 i haren av
vidare tillåtligheten dubbla medborgarskap utvidgats till omfattaattav
samtliga latinamerikanska länder Andorra, Filippinerna,samt
Ekvatorialguinea och Portugal.

En spansk medborgare bor utomlands kan i det spanskaröstasom
parlamentsvalet han eller hon inskriven spanskär medborgare iom som
konsulatets matrikel eller i listaCERA spanskaupprättassom av
ambassader/konsulat och vilka spanska medborgare ärsom anger som
bosatta i respektive land. medPersoner dubbelt medborgarskap får

detrösta i spanska parlamentsvalet under förutsättningarsamma som
med enbart spanskt medborgarskap.personer

Militärtjänst utförs endast i den där bosatt.ärstat man
Om spansk medborgare bor utomlands har medborgarskapen som

i vistelselandet,även kan han eller hon inte påräkna spanskt konsulärt
skydd. det krävsFör frågai enbart innehar spansktatt personen
medborgarskap.

Det finns enligt spanska utrikesministeriet inte något tyder påsom
innehav dubbelt medborgarskap skulle ha spelat någon roll iatt av

samband med brott rikets säkerhet.mot

Storbritannien

I Storbritannien tillåts dubbelt medborgarskap. krävsDet inte i
samband med förvärv brittiskt medborgarskap sökandenattav ger upp
sitt utländska medborgarskap. förvärvEtt utländskt medborgarskapav
medför hellerinte förlustautomatisk det brittiska medborgarskapet.av
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RepublikenTjeckiska

dettaoch förebl.a. MongoliettillförhållandeRepubliken iTjeckiska är
förhindratillsyftarbilaterala avtal attbundetSovjetunionen somav

bl.a.regleraravtal ävenmedborgarskap. Dessadubblauppkomst av
någonmedborgarskap iharföräldrarför barnmedborgarskap avvars

avtalsslutandede staterna.
Även tjeckisktoch förlustförvärvrättsreglernanationellade avom

dubbeltoch innehavuppkomstundvikasyftar till-attmedborgarskap av
alladock inte ikanlagstiftningennationellamedborgarskap. Den

Sådantmedborgarskap.dubbeltförhindra förekomstensituationer av
ochmedborgaretjeckiskförälder ärför barnuppståkan t.ex. enavars

alltidbarnetsådant fall fårlutländsk medborgare.den andra är ett
rättsordningenberoende påfödelsen och-vidmedborgarskaptjeckiskt

eventuelltmedborgarskapsland ävenföräldernsandra etti den -
år 1992Vidare kundeefter denne.medborgarskaputländskt t.o.m.

tjeckisk medborgareuppkommamedborgarskapdubbelt om en
blevdärmedsamband intemedborgarskap och iutländsktförvärvade

sammanhangetbör imedborgarskap.tjeckiska Detbefriad från sitt
detuttömmandeintede exempel ärframhållas utanangettsatt som

rättsordningentjeckiskavilka denifinns ytterligare situationer
dubbelt medborgarskap.accepterar

utanför landet kanbosatttjeckisk medborgare ärEn permanentsom
befinnereller hon valdagendet fall han påparlamentsvalet förirösta

vidsåledes möjligtinte röstaTjeckiska Republiken. Det ärsig i att
utomlands.diplomatiska beskickningartjeckiska

detmedborgarskaphar ärtjeckisk medborgareOm även ett annaten
medmedborgarskap avgörande. Entjeckiska är personsompersonens

parlamentsval pådärför i landetsmedborgarskap kandubbelt rösta
medborgare.tjeckiskavillkor övrigasamma som

konventionratifrcerat årsRepubliken har inte 1963Tjeckiska om
militäraflerfaldigt medborgarskap ochfallbegränsning omav av

medborgarskap. Inrikesministerietflerfaldigtförpliktelser i fall av
anslutning till års konventionnärvarande 1997förbereder emellertid för

reglerar militärakapitel ocksåmedborgarskap, vilken i VIIom
medborgarskap.flerfaldigtförpliktelser fall dubbelt elleri av

till alla tjeckiskatjeckiska beskickningarDiplomatiskt skydd ges av
medborgarskap.eventuella andraoberoende derasmedborgare av

fall därkäntoffentliga administrationenfinns inte något för denDet
samband med brottha spelat roll idubbelt medborgarskap skulle mot

rikets säkerhet.
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Tyskland

Sverige ratificerat 1963 årsTyskland har liksom
vidare mellan denfinns många likheterEuroparådskonvention. Det

medborgarskapslagstiftningen, tillämparden svenskatyska och t.ex.
Tyskland härstamningsprincipen.även

dubbelt medborgarskap föremål förTyskland reglernaI är om
den turkiska invånare,intensiv debatt. Bakgrunden är stora somgrupp

Tyskland ofta väljer söka tysktlång tids vistelse i intetrots att
behåller medborgarskap.medborgarskap hellre sitt turkiska Iutan

för reform medborgarskaps-debatten framhåller förespråkama en av
tyskt medborgarskaplagen möjligheterna ha både och turkisktatt att

för Tysklandskulle förbättra förutsättningarna integration de iav
boende turkiska medborgarna.

socialdemokratiska SPDpartiet och de bildadeDet gröna, som
koalitionsregering förslagi september 1998, har lagt fram på
medborgarskapsområdet innebär det i störresammantagna attsom
utsträckning hittills möjligtskall för den förvärvar tysktän vara som
medborgarskap behålla utländskasitt medborgarskap. Blandatt
förslagen märks barn föds i Tyskland skall kunna förvärvaatt ett som
tyskt medborgarskap vid födelsen minst föräldrarna född iärom en av
Tyskland eller kom till Tyskland före fjorton års ålder inneharsamt
uppehållstillstånd.

Regeringens ambition lagförslagen skall träda kraft underär iatt
1999. till dessFram eventuella ändringar genomfördaärattsommaren

gäller dock följande.
Den principiella grundsynen dubbeltär medborgarskap böratt

undvikas. Lagen föreskriver huvudregel den ansökerattsom som om
tyskt medborgarskap skall allasig tidigare medborgarskap.avsäga
Undantag kan utlänning integöras alls, eller enbart med storaom en
svårigheter, kan sig sitt tidigare medborgarskap.avsäga Synen att
dubbelt medborgarskap bör undvikas gäller förhållandei till alla länder,
således de till Tysklandi inte anslutna till årsäven 1963ärmotsatssom
Europarådskonvention begränsning fall flerfaldigtom av av
medborgarskap, m.m.

tysk medborgareEn bosatt utanför landet får iär röstasom
parlamentsvalet under förutsättning han eller vid tillfällehon någotatt
har bott minst månader i Tyskland. För bor i landtre etten person som

medleminte i Europarådet tillkommerär förutsättning attsom som
tremånadersperioden infallitskall ha under de 25 åren. Detsenaste
finns såvitt inte några särskilda bestämmelser förrösträttenavser

med dubbelt medborgarskap.personer
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gäller redanvärnplikt nämntsfullgörande attfrågaI somavom
reglerar dessaEuroparädskonventionbiträtt årsTyskland har 1963 som
konventionenTill kompletteringkonventionsstaterna.frågor mellan av

överenskommelser medingåttvidareTysklandavseende hari detta
lösandeTyskland förharSlutligenoch Spanien.Danmark, Italien av
Argentina,medbilaterala avtalingåttfrågeställningarsamma

Grekland.ochrepublikenDominikanska
någrahar ingåttTyskland intevilkamedförhållande till länderI

dubbelt med-medgälleröverenskommelsersärskilda att en person
medborgarskap.tysktenbart hadedennebehandlasborgarskap omsom

därförTyskland hanuppehåller sig i ärstadigvarandeOm personen
där.värnpliktskyldig göraäven att

skydd tilldiplomatisktbegränsade möjligheternaDe att personerge
problem inågotupplevs intemedborgarskapdubbeltmed stortsom

dubbelt medborgar-meddockförekommerpraktiken. Det att en person
medborgare,ocksåhan eller honland där ärfängslas i det andraskap

ställa någramyndigheter inte kantyskanaturligtvis innebärvilket att
fängslas i tredjeställetiWienkonventionen. Omkrav enligt personen

varförstarka,där likamedborgarskapenland betraktas som
dubbladetskydd inte påverkaserbjudamöjligheterna att av

medborgarskapet.
dubblatill förekomsteninrikesministeriet intekänner påMan att av

främmandetillfälle skulle ha utnyttjatsnågotmedborgarskap vid av
bevekelse-andraunderrättelsetjänster. Det är snararemenar man --

underrättelse-landsarbeta förfårgrunder ett annatattpersonsom en
tjänst.

Ungern

traditionenungerska imedborgarskap.tillåter dubbelt DenUngern
till denhistoriska Med hänsynhadetta avseende kan rötter.sägas

1800-talet villeutvecklingen under slutetpolitiskaekonomiska och av
skars medför banden intelagstiftaren skapa garantiernämligen att av

utanförhamnagränsändringar komsamband meddem i attsom
Ungern.

och 70-talenmån under 1960-frångicks dock i vissHuvudprincipen
socialistiskamed de dåvarandebilaterala avtaldå ingick fleraUngern

medborgarskap.till dubbeltavskaffa möjlighetenländerna syftei att
har emellertidavtalDessa sagts upp.nu

medborgareungerskinnebär bl.a.ungerska grundsynenDen att en
förlorar detmedborgarskap därmed intefåraktivt söker och nyttsom
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planerfinns för närvarande inte någramedborgarskapet. Detungerska
detta avseende.på ändra lagstiftningen iatt

medborgarskapslagenungerska ärviktig regel denEn i att enom
iutländskt medborgarskap, såharmedborgareungersk även tarett man

defråga behandlasdetta. ihänsyn till PersoneninteUngern av
ungersk medborgare, någotenbartmyndigheternaungerska somsom

ambassader biståför utländskamöjligtdet principi inte ärgör attatt en
sådan i Ungern.person

får iutanför landet inteungersk medborgare bosatt röstaEn
medborgarskap,med dubbeltparlamentsval.ungerska En varavperson

ieller hon bosatt i Ungernungerskt, får han är röstadet är omena
medborgare.landets övrigalandets parlarnentsval på sättsamma som

års konvention begränsninganslutet till 1963Ungern inteär avom
falloch militära förpliktelser ifall flerfaldigt medborgarskap avomav

harflerfaldigt medborgarskap. ungersk medborgareOm en som-
fullgjort idetland sin militärtjänstmedborgarskap iäven ett annat -

militärtjänst skall fullgöras ilandet, kräver inte Ungern ävenatt
Ungern.

medborgarskap kan under förutsättningarInnehav dubbelt vissaav
diplomatiskt skydd. upplevs dockbegränsa möjligheterna Dettaatt ge
förhållande till länder med västerländskinte något problem istörresom

lagstiftning.
för medborgarskapi medveten risken dubbeltMan Ungernär attom

kan medföra dubbla lojaliteter, det inte något störremen anser vara
anställning statsförvaltningen.problem det inte handlar inomnär om

statsförvaltningen säkerhets-Samtliga tjänstemän inom genomgår en
före eventuell anställning. kan fallprövning Man inte erinra sig något

brott rikets säkerhet där dubbelt medborgarskap skulle hamotav
inverkat.

Övriga4.8.3 Världen

Chile

förutsättning för Chile skall godta dubbelt medborgarskapEn äratt att
det har överenskommelseingåtts särskild det med någonen om annan

sådan dennärvarande finns det bara överenskommelse ochFörstat. en
reglerar förhållandena Chile ochmellan Spanien.

chilensk medborgare bosatt utanför hemlandet fårEn inteärsom
det chilenska parlamentsvalet. föreliggeri Det visserligenrösta ett

lagförslag i parlamentet angående för utlandschilenama,rösträtt men
den allmänna bedömningen förslaget knappast kommer gåår att att
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med dubbeltigenom pågående parlamentsperiod.under Personer
förutsättningar landetsmedborgarskap får underrösta somsamma

medborgare.övriga
områdenfråga värnplikten gäller precis på andraI somom -

eftersom andra dubbla medborgarskapChile inte erkänner några än
spansk-chilenska det i Chile princip bara finnsiatt att ettanserman-
medborgarskap och den chilenske medborgaren bör följa denatt
chilenska lagstiftningen.

Vad gäller möjligheterna diplomatiskt skydd tillatt ge en
dubbelmedborgare har Chile märkt tendens till alltfleri attman en
problem uppstår familjerättsliga ärenden rörande minderårigai med
dubbla nationaliteter.

Innehav dubbelt medborgarskap har modern tidinte i spelatav
någon roll sambandi med brott rikets säkerhet.mot

Iran

Den iranska lagstiftningen godkänner inte institutet dubbelt
medborgarskap. artikel 989 Civil Code föreskrivsI i således att man
måste sitt iranska medborgarskapsäga för kunna bliattupp
medborgare i land. I lag vidare vissa villkorett annat samma anges som
måste uppfyllda för ansökan befrielse frånattvara en om
medborgarskapet skall måste sökanden ha fyllt 25 åraccepteras, t.ex.
och fullgjort militärtjänsten. Vidare kan iransk kvinna ärt.ex. en som
gift med iransk inte självständigt få befrielse från sitt iranskaen man
medborgarskap.

En iransk medborgare bosatt utanför landet får i det iranskarösta
parlamentsvalet under förutsättning han eller hon kan uppvisaatt
godtagbara dokument till styrkande identiteten.av

Eftersom dubbelt medborgarskap huvudöver inte godkänns, ärtaget
de därmed sammanhängande frågeställningarna gällande Värnplikts-
tjänstgöring inte aktuella i Iran.m.m.

Kanada

Kanada i dag har drygt 30 miljoner invånare de länderär ettsom av- -
flest invandrare. På år har mellantar emot 200 000 ochsom senare

350 000 människor varje år kommit till landet. Mångmiljonstäder som
Toronto och Vancouver i mycket högär grad präglade av
befolkningens mångfacetterade och karaktär. Omkring hälftenursprung
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Kanada. snabbtEnfödda utanförinvånare ärmiljoner4,5Torontosav
Världsdelarandra än Europa.frånökande andel kommer

förknippadutsträckningendast i mindretill KanadaInvandringen är
ställetskydd. iasyl eller Det ärbehovflykt ochmänniskorsmed av
blandselektion deellerrekryteringaktivfrämst personeraven

kanadensiskatillföra dethasökande vilkamånga mest attanses
Kanada.klara väl isigförutsättningareller bästsamhället att

invandrings-policy pågrundlägganderegeringsfederalaKanadas
ochmulticulturalism. Manbegreppetområdet bygger på accepterar

omfattandedenmångfald skapasdenslår vakt avsomom
debegär inteviss integration,bejakar attinvandringen. Man menen

assimileras.medborgarna skallinvandrarnanyanlända senare --
förhållande till allamedborgarskapdubbelt iKanadaI accepteras

medborgarskapslagenden nuvarandealltsedanländer. gällerDetta
heller ingåsförekommer och inteundantagkraft år 1977.trädde i Inga

länder.med enskildasärskilda avtalnågra
bosattakanadensiska medborgaregällerBeträffande rösträtten att

federaladvs. detval till landets parlament,utanför Kanada får irösta
provinsparlament, dehar tioKanadaparlamentet i Ottawa även om

följande kriterier:uppfyller

ålder,årsarton-
sammanhängandefem utlandsvistelse,mindre årsän samt-

tillbaka tillflytta Kanada.har intention atten-

fem årvarit bosatt utomlands ifår alltså inte änMan rösta mermanom
Kanada eller har för avsiktsedan vistelsen i inteden attsenaste om man

Undantagna från femårsregeln bl.a.flytta tillbaka. ärnågon gång
anställda internationell organisation istatsanställda och ipersoner

vilken Kanada medlem.är
rösträttshänseende någon rollspelar inte ärDet i om en person

multiplaeller innehavarekanadensisk medborgareenbart av
medborgarskap.

Endast kanadensiskaoch ingen värnplikt.Kanada har yrkesarméen
reguljära försvarsmakten. Innehavanställas denmedborgare kan i av

förmedborgarskap hindereller flera ingetytterligare utgörett
kanadensisktkananställning. Till reservstyrkorna även utanpersoner
immigrantsuppehållstillstånd s.k. landedmedborgarskap medmen

kanadensiska medborgare.Företräde dock tillsöka sig. ges
med frågorkommer kontaktkanadensiska utrikesministeriet iDet

fördet gäller möjligheternamedborgarskap främstdubbelt närom
landmedborgarskap i det andratjänstgöradiplomater med dubbelt att

länder tillåter detta,medborgare Somligade Kanadautöver ärsom
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medan Kanadas utrikesministerium undviker därförandra inte det.gör
vanligen diplomat andraplacera i hans eller hennesnågonatt

lokalthemland. komplicerade frågorna tenderar handlaDe attmest om
anställd dubbelt medborgarskap dvs. personalpersonal med som-

ambassad kanadensisktanställs kanadensisk och utöversomav en
medborgarskap har medborgarskap i det land där de skalläven
tjänstgöra.

ambassad anmäler diplomat har dubbeltOm i Ottawaen en ny som
medborgarskap kanadensiskt kommer dennedet så intevarav ena- -

Kanadas ministerium. fråga får väljaPersonen iatt accepteras av
mellan frånavstå placering i Kanada och sig sittavsägaatt att
kanadensiska tilltänktmedborgarskap. Om utländsk diplomat-en som
inte har kanadensiskt medborgarskap har make/maka eller barn som-
har fler kanadensisktmedborgarskap så tillåts diplomaten däremotän

tillträda familjemedlemmamasin tjänst. kanadensiska kommerDe iatt
det fallet dock inte åtnjuta sedvanliga diplomatiska privilegier.att

På det kanadensiska medborgarskaps- och invandringsministeriet
dubbla medborgarskap skapar dubbla elleratt argumentet attanser man

splittrade lojaliteter i stället fastaär Man på vadtarsvagt. man ser som
internationell trend innebärande ökad förståelse för och acceptansen av

dubbla medborgarskap.

Turkiet

Den turkiska medborgarskapslagstiftningen godtar dubbelt medborgar-
skap förhållandei till officielltalla erkändaär Turkiet.stater som av

hållerMan inom den turkiska statsförvaltningen på med
förberedelser för det möjligt för turkiska medborgaregöra äratt som
bosatta utomlands parlamentsvalet.i emellertidrösta Det är ännuatt
inte klart vilka formella krav skall uppställas för i dessarösträttsom
fall, inte heller det hurklart röstningen praktiskt skallär gå till.rent

kommerMan under arbetets gång vad skalläven överväga gällaatt som
för med dubbelt medborgarskap.personer

Förestående värnplikt inte längre något hinder för turkiskautgör
medborgare befria frånsig det turkiska medborgarskapet i sambandatt
med förvärv medborgarskap i något land.annatav

frågaBegränsningarna i möjligheterna diplomatiskt skyddattom ge
till med dubbelt medborgarskap kända och accepteradeären person av
de turkiska myndigheterna.

Frågan huruvida säkerhetsrisk ellerutgör kan inteen person en
begränsas till eventuella innehav dubbla medborgarskappersonens av

måste i vidare perspektiv.utan ettses
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Sammanfattning4.8.4

redovisningengjordaomfattas denländerBland de tjugotvå av nusom
dubblaför respektiveländer ärmellanfördelningen emotär som

finnsför och elva Detnämligen niomedborgarskap relativt jämn, emot.
respektive Iför länderna ipåvisbara nämnareinga grupp.gemensamma

samhälls-såvittnärstående länderfinns Sverigebåda avsergrupperna
skick m.m.

Italien, Storbritannien,Polen, Schweiz,Kroatien,Frankrike,För:
och Turkiet.KanadaUngern,

Bosnien-Hercegovina,Belgien,Finland, Norge,Danmark,Emot:
Tyskland,Republiken,TjeckiskaFörbundsrepubliken Jugoslavien,

Chile, Estland och Iran.

bestämmelsernatillämparfinns det två länderDärutöver omsom
entydigtsådant det svårt sägamedborgarskap på sättdubbelt är attatt

Islandmedborgarskap. gällerdubbla Dettalandet för ellerär emotom
krav utlänninguppställer något påå sidan inte att somensom ena

utländskaskall befria från detmedborgarskap sigförvärvar isländskt
Å gäller medborgare medandra sidan isländskmedborgarskapet. att en

eller hon efterisländska medborgarskap hanautomatik förlorar sitt om
medborgarskap.samtycke förvärvar utländskteller uttryckligtansökan

förinplaceras någon kategorilandet låter sig iandra inteDet som
visserligen ratificerat 1963 årshareller Spanien,äremot som

någraförhållande till hela Sydamerika ochkonvention imen som
dubbelt medborgarskap.ytterligare länder accepterar

kan detbestämmelser konstaterasSåvitt rösträtt ärattomavser
dubbelti för medmycket sällsynt med restriktioner rösträtten personer

redovisar sådanamedborgarskap. Endast Bosnien-Hercegovina
bosattbosnisk-hercegovinsk medborgarerestriktioner; ärsomen

parlamentsval, medan däremotutomlands får således i landetsrösta en
får Bosnien-Hercegovinamedborgarskap imed dubbelt röstaperson

han eller hon också bor där. Frånvaronendast under förutsättning att av
rimligen tolkas i princip generelltsärbestämmelser i övrigt fär ettsom

följd dubbelt medborgar-accepterande dubbel rösträtt som en avav
skap.

det för krävsdet något vanligare ärDäremot rösträttär att att man
dock drabbar den utomlands boendebosatt i landet, något oavsettsom

Bestämmelserhan eller hon har eller flera medborgarskap.ett avom
gällerfinns Belgien, Chile Turkiet. Vidare idetta slag i Ungern, och

Förbundsrepubliken utomlands bosatt medborgareJugoslavien att en
parlamentsval utlandsvistelsenfår hemlandets endasti ärrösta om
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sammanhanget bör det de nämndaI itemporär. noteras att tre av
länderna Turkiet- föreliggerBelgien, Chile och förslag, alternativt-
pågår arbete med förslag, skall möjligt fördet utlands-görasom
medborgarna rösta.att

förekommer bestämmelserDet måsteäven rösträtten iutövasattom
det aktuella landet. Italiengäller i och Tjeckiska Republiken.Detta t.ex.

kan naturligtvis bli förenatDet i sådana fall med ganska kostnaderstora
få omständighetsin En förutöva rösträtt. många människor iatt som

praktiken kan innebära de formellt inte reelltäratt men- -
röstberättigade.

fråga allmännaI värnplikten det intrycketär ävenattom man -
såvitt de länder inte anslutna till 1963 års konvention-äravser som

regel beaktar den enskildes situation och således inte uppställersom
krav han skall värnplikt i land. finnsgöra än Detatt ettsom mer

emellertid länder intaräven restriktiv hållning i dettasom en mer
avseende. PolenI gäller huvudregel dubbelmedborgaret.ex. attsom en
måste fullgöra värnplikten i Polen. Det finns dock möjlighet atten
ansöka befrielse från den polska militärtjänsten. Ett exempelannatom

Iran huvudär inte godkänneröver dubbelt medborgarskaptagetsom
vilket i fårsin leda till inte heller beaktar iransktur antas att attman en
medborgare fullgjort värnplikt i något land.annat

Vad gäller det dubbla medborgarskapets betydelse för möjligheterna
diplomatisk skydd, formulerades kommitténs fråga tillatt de olikage

länderna enligt följande: Hur påtagligt och frekvent upplevs detta
problem i praktiken landets utrikesförvaltningav

Flera länder konstaterar kort problematiken känd, andraär sägeratt
begränsningarna inte något direktutgör problematt i praktiken. Från

schweiziskt håll problem denna karaktär ärt.ex. attuppger man av
sällsynta och det i förekommande fall regel går träffa någonatt attsom
form överenskommelse med det andra landet.av

finnsDet emellertid också länder konkret redogör för sinasom mer
erfarenheter på detta område. Finland redovisar det it.ex. att
barnkidnappningsfall deunder åren allt oftare hänt någonsenaste att av
de involverade finska medborgarna varit medborgare deniäven stat

velat ha skydd något i praktiken innebär de reellaattsom man som
möjligheterna lämna skydd mycket små. Likasåär Chileatt rapporterar

märkt tendens till alltfleratt problem uppstår iattman en
familjerättsliga ärenden rörande minderåriga med dubbla medborgar-
skap.

Utifrån hur kommittén formulerade sin fråga får den allmänna
uppfattningen dock det visserligen finns problematik iattanses vara en
detta avseende, den till sina praktiska återverkningar ändåatt ärmen
förhållandevis begränsad.
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konstateras intesäkerhetsaspekterna kanVad slutligen gäller att
dubbeltinnehaveterfarenhetland hanågot sig att avavuppger

med brott riketssambandroll imedborgarskap spelat någon mot
anställningunderstryker dock det faktumsäkerhet. Några länder att av

föregås säkerhets-regehnässigtbefattningarpå känsliga avpersoner
medborgarskapeventuellt dubbeltsjälvfalletvarvidbedömningar, ett

bedömningdenomständighet ikan invägas sammantagna somsom en
skall göras.

säkerhetsmässigadefår emellertidUppenbart attvaraanses
upplevsmedborgarskap internationellt intedubbeltaspekterna på som

medborgarskaps- ochdet kanadensiskadirekt problem. Pånågot
dubblainvandringsministeriet argumentet attt.ex. attanser man

splittrade lojaliteter Frånskapar dubbla ellermedborgarskap är svagt.
andra bevekelsegrunderframhålls dettysk sida är än ettatt snarare

förfår börja arbetadubbelt medborgarskap annatatt ettpersonsom en
lands underrättelsetjänst.
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medborgarskapDubbelt5

Inledning5.1

medborgarskapslagstiftningen bygger sedan gammalt påsvenskaDen
bör undvikas. skäl liggermedborgarskap princip Dedubbelt iatt som

hållning tradition hänförliga till iför denna har varittill grund av
flera länder, möjligheternahuvudsak och valbarheten irösträtten att ge

fullgöra säkerhets-bistånd, skyldigheten värnpliktkonsulärt att samt
frågor.

sammanhang anfört det liggerhar vidare i olika i varjeMan att stats
berättigade landets medborgare samtidigt med-intresse inte äratt

det ordningssynpunktborgare i ärstat samt atten annan ur ren
fördelaktigt med bara tillåter medborgarskap iett system stat.som en

skulle undanröja behovet överenskommelser mellan olikaDetta t.ex. av
medborgarrättsligaför reglering skyldigheterstater av en persons

de olikagentemot staterna.
rådande grundprincipen frågaDen i Sverige i dubbelt med-om

borgarskap har förklarliga skäl i många delar varit helt avgörandeav
för utformningen lagensMedbL. Flera bestämmelser har såledesav av
till syfte begränsa uppkomsten dubblajust medborgarskap. Enligtatt av
6 § femte stycket MedbL gäller det villkor fört.ex. att natura-som
lisation får föreskrivas sökanden inom tid styrker han ellervissatt att
hon fått frånmedgivande befrielse sitt tidigare medborgarskap. Ettom

förviktigt uttryck den gällande principen återfinns MedbLi §7annat
enligt vilket lagrum svenskt medborgarskap förloras bl.a. denav som
förvärvar utländskt eftermedborgarskap ansökan eller uttryckligt
samtycke.

bakgrundMot det sagda kan konstateras eventuelltatt ettav
övergivande den nuvarande svenska ståndpunkten frågaiav om
dubbelt medborgarskap skulle leda till ingripande ändringar i den
svenska lagstiftningen. Utformningen kommitténs förslag tillav ny
medborgarskapslag måste därför föregås kommittén ställningatt tarav
till den principiella frågan dubbelt medborgarskap.om
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utgångspunkterAllmänna5.2

tillkom således underoch dengällande MedbL från år 1950Vår ärnu
dagensmarkant frånskiljer sigi flera avseendentiden som

dess skettdet sedanförsta kan konstaterasförhållanden. detFör att en
imed hemvist i Sverigeinnebär utlänningarutveckling storattsom

jämställas med svenska medborgare. Dennakommitutsträckning att
den s.k. domicilprincipenförklaring ihar viktigasteutveckling sin att

innebär besättningenalltfler områden, vilkettillämpas påkommit attatt
samhälleliga rättigheter ochförfått ökad betydelse personsen

omfattning hakan i motsvarandeskyldigheter. Medborgarskapet sägas
minskat betydelse.i

för MedbL:ssamhället sedan tidpunktenvidare såDet är att
knappast möjligttillkomst har intemationaliserats på sättett attvarsom

samhället internationella kontakter iförutse då. moderna inrymmerDet
vanligarevilket bl.a. medfört det blivit alltväldigt hög utsträckning att

och bor utomlands. Likaså förekommersvenska medborgare arbetaratt
internationellt studieutbyte på helt tidigare. Därtillsätt änannatett

invandringenkommer den omfattande till Sverige lett till viatt att
avseenden mångkulturelltlever i i alla samhälle. Familje-ettnumera
medborgare och utländskabildningar mellan svenska medborgare är en

följdnaturlig internationaliseringen.annan av
beskrivna utvecklingen har också medfört människorDen iattnu

allt högre utsträckning kärmer verklig och djup anknytning till änmer
land. takt därmed har önskemålen få medborgareI iett attom vara mer

land blivit fler.alltän ett
Kommittén har arbete följdriktigt också kunnat konstaterai sitt att

frågan dubbelt medborgarskap väldigt många människor.om engagerar
Således har det vid kommitténs sammanträffanden med invandrar-t.ex.

framförtsorganisationer i princip samstämmiga åsikter dubbeltattom
medborgarskap fortsättningsvis bör svensk Likasåi harrätt.accepteras
kommittén skriftliga och brev från utlandssvenskargenom upprop
kunnat det antal dessa önskemålhos finnsnotera att ett stort attav om
kunna förvärva medborgarskap i vistelselandet för den sakensutan att
skull förlora det svenska medborgarskapet.

Bland de praktiska fördelar följer dubbelt medborgarskapsom av
märks möjlighet särskilt tillstånd kunna bosätta sig ochatt utanen
arbeta i och medborgarskapsländema. Ytterligare fördelvart ett av en

det enkelt, behövaär bry sig eventuellaatt t.ex. utan att om
visurnregler, går besöka ursprungslandet. självfalletDet såär ävenatt

tillåtande behålla det gamla medborgarskapet i olikaatt attav
avseenden underlättar för de människor har tankar på förr ellerattsom

återvända till ursprungslandetsenare
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medborgarskapsynpunkt medför dubbeltenskildesdenstriktSett ur
delta imöjlighetinnehavaren harfördelenregel den attvidare attsom

medborgare.hondär han eller ärländerbådaparlamentsvalet i de
denpåverkadärmed möjlighetharDubbelmedborgaren att

kanländer. Visserligentvå attutvecklingen antademokratiska man
dockobestridligtmindretal, ärutnyttjasendastdenna möjlighet ettav

utvecklingen ioch intresseradeföljer ärdet föratt avsompersoner
betydelsesjälvfalletmedborgarskapsländer är attbåda sina storav

båda.utvecklingen i dempåverkakunnasin röstgenom
påkanske dockför den enskilde liggerfördelarnaallra viktigasteDe

svårtupplever detplanet. Många steg attkänslomässiga ettdet som
forminnefattar ivad detmedborgarskap med allttidigaresittsigavsäga

förlustkandemkulturarv Förtraditioner,identitet, en avm.m.av
ochsittkänsla demedföramedborgarskapet att tappar ursprungaven

andeskiljockså uppfattaskanidentitet. Detförlorar något sin ettsomav
medborgarskapdubblainnehavethemlandet.anhöriga i Attfrån de av

synnerhetförstå, iangeläget lättupplevsmänniskor ärför dessa attsom
tilleventuellt återvändaskedeplaner på ifinnsdet ettatt senareom

trygghet detkan denförlängningenursprungslandet. ävenI som
ökad trivselmedborgarskapet kvar, bidra tillha det gamlainnebär att

samhället.detsnabbare integrering ioch nyaen
Önskemålen medborgarskapfå inneha dubblaenskildafrån attom

skälderåder det enighetkommitténsåledes många. Inomär att somom
beaktansvärda.önskemålen och för sigför iligger till grund är

dubblautökat tillåtandeemellertid sådetSamtidigt är att ett av
berörasfler människor kommerockså innebärmedborgarskap attatt av

huvudprincipengrunden för den nuvarandeproblematikden utgörsom
slutändenmedborgarskap. Vad det handlar i ärfråga dubbelti omom

för- nackdelar medbedömning respektivedärför samladgöraatt aven
dubbelt medborgarskap.

således skallvid den bedömningutgångspunktKommitténs som
nuvarande ordningen börföljande.formuleras enligt Denkangöras -

till grund förbeaktansvärda skäl liggertill demed hänsyn ett stortsom
bestådubbelt medborgarskapönskemål innehamänniskorsantal att -

medbetydande nackdelar kan påvisasochendast konkreta enom
dag tillåter dubbla medborgar-utsträckning iordning i änstörresom

skap.
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Valbarhetenoch5.3 Rösträtten

tillmånga med hänvisning principenDen dubbla rösträtten anses av -
tillåtande dubbelthindretindivid, deten röst största mot avvaraen -

medborgarskap.
avfattad med åtanke på ochursprungligenNämnda princip är ett

också denkommitténs uppfattning ival. enligtDet ärsamma
gällande med styrka. Frågansituationen principen sig ärgör störstsom

tillmätas det aktuelltvilken tyngd principen bör inär som nu
olikahandlar valdeltagande i länder.sammanhang om

decennierinternationalisering underGenom den ägtsom rum senare
redan berörts blivit allt vanligare människor kännerhar det- attsom -

fall innehardjup samhörighet med land och i många ävenän ettmer
skulle kunnadubbelt medborgarskap. ökade internationaliseringDenna

ägnad i mån Öka antalsägas viss acceptansen att ettattvara av
människor i parlamentsvalet i land.änröstar ettmer

Å andra sidan innebär i parlamentsval bl.a.röst ett atten man ger
sitt för inriktning det aktuella landets försvars-,stöd viss utrikes-en av
och säkerhetspolitik. principiell synpunktUr kommittén detanser vara
rimligt och önskvärt den enskilde med och påverkar inriktningenäratt

nämnda politikområden endast land.i Kommittén därförett attav anser
den dubbla bör betraktas oönskad konsekvensrösträtten som en av
dubbelt medborgarskap.

tidigare utrednings- och lagstiftningssammanhangI har man
diskuterat och avvisat två olika metoder för undvika dubbel-att- -
röstande. lösningen dubbelmedborgarenDen skulleär attena avge en
försäkran endast detsin i landet. Metoden harutöva rösträttattom ena
förkastats såsom bl.a. sannolikt stridande folkrättsliga regler.mot
Därtill kommer rimligen inte kan föremål förrösträtten sägasatt vara
individens dispositionsrätt detpå han eller hon kan avtala bortsättet att
den. andra metodenDen diskuterats ingående bilaterala avtal.ärsom av
Mot denna har anförts genomförandet skulle kräva omfattande ochatt
tidsödande internationellt förhandlingsarbete.

Kommittén ställer sig bakom de bedömningar gjorts i tidigaresom
sammanhang och således lösningar den angivna inteatt typenmenar av

något realistiskt alternativ. Beträffandeär alternativet ingå bilateralaatt
avtal kan dessutom tilläggas dylika avtalsinviter från svensk sida-att
med hänsyn till det kommitténs undersökning framgått detatt attav
internationellt mycket sällsynt medär restriktioner i förrösträtten

med dubbelt medborgarskap sannolikt skulleinte medmötaspersoner -
någon frånentusiasm berördastörre stater.

enda landDet i kommitténs undersökning redovisat sär-som
bestämmelser aktuellti avseende Bosnien-Hercegovina.är Den inu



Dubbelt 205medborgarskap1999:34SOU

svenskaöverfört påskulleordningengällandeBosnien-Hercegovina
frånskillnadtilldubbelmedborgare,förhållanden innebära att en
ellerhanförutsättningunderriksdagsvalet endastfår i attövriga, rösta

enligtemellertiddetlösning finnssådani Sverige. Mothon bosattär en
såvälhysa betänkligheteranledninguppfattningkommitténs att av

idylik ordningförsta skulledetpraktisk Förprincipiell art. ensom
medborgarskap. Dettamed dubbeltutlandssvenskarhuvudsak drabba

tillmed hänsyndubbelmedborgarnaboendeeftersom de i Sverige att-
internationelltdubbelmedborgareför settrestriktioner i rösträtten

sinskulle kunnaregel utövaundantagsfall-endastförekommer i som
frågakan vidaremedborgarskapsstaten. Manden andrairösträtt även

skulle fungeradiskuterade slagetordning dethur rentsig nuen av
utlandssvenskkontrollen ärfrågapraktiskt i t.ex. av om enom

dagframgår detta i intebekanteller Somdubbelmedborgare av
några register.

inte hellersagda finner kommitténdetMed beaktande att enav
fårdubbelmedborgarebosattaendast i Sverigeinnebärlösning attsom

för begränsaframkomlignågonriksdagsvalet vägi ärrösta att
dubbelt.möjligheten röstaatt

kommitténssammanfattningsvisanförda innebärhittillsDet att
dubbeltoönskad konsekvensdubbeluppfattning rösträtt ärär att aven

för vilkenundvika. betydelsegår Avmedborgarskap inte attsom
medborgarskaphela frågan dubbelt ärdetta skall ha påinverkan om

förvänta möjlighetenkan sigsjälvfallet vilken utsträckningi attattman
dubbelt också utnyttjas.rösta

medborgarskap i tvåparlamentsval förutsättervidDubbel rösträtt
finns form reelldet någonvilket i kräverländer, sin atttur av

dende båda länderna.och Detta ärsamhörighet mellan personen
användning krävsskall komma tillformella delen. För rösträttenatt

förochröstberättigade har intressedärutöver den ettatt engagemang
båda länderna.utvecklingen i

dubbeli vilken omfattningfinns statistik utvisaringenDet somsom
lagstiftningsarbete harutrednings- ochutnyttjas. tidigareIrösträtt man

begränsadså sker i endastemellertid dragit den slutsatsen att
vad förevarandemedomfattning. slutsatsDenna överensstämmer

dubbel-med boendeerfarit kontakter i Sverigekommitté i sina
kanheller det faktum vi i Sverigemedborgare. inteDen motsägs attav

valdeltagande såväl riksdagsvalet iminskat itidenövernotera ett som
de kommunala valen.

Även sammanfattningsvis den bedömningenkommittédenna gör att
dubblasinförhållandevis få människor verkligen utnyttjardet är som

också praktiken begränsar de negativasjälvfallet inågotrösträtt, som
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verkningarna det Frågan kan därförtillåtet. dubbel rösträttärattav om
principielli huvudsaksägas art.vara av

till dubbel valbarhet. KommitténDubbelt medborgarskap leder även
uppfattar krav på väljarkontakterdetta med hänsyn till närvaro, m.m.--

vilken i saknar betydelseenbart teoretisk fråga princip isom en
sammanhanget.

konsulärt5.4 Möjligheterna biståndatt ge

Problematiken fråga möjligheternai konsulärt bistånd har sinattom ge
förgrund i inte intervenera hosäger rättatt stat att staten en annan

någon medborgare medborgaresina också i den andraär statenav som
artikel Haagkonvention.4 i 1930 års

sagda innebär emellertid inteDet helt betagenäratt staten
möjligheterna landetshjälpa medborgare befinner sig iatt aven som
något land där han eller hon också medborgare. det förstaär Förannat

diplomatiska underhandskontakter tillåtna länge dessasåanses vara
den andra det andraFör utesluter konventions-accepteras staten.av

bestämmelsen inte heller ingripande i de situationer då detta kanett
påkallat humanitära skäl.anses vara av

Möjligheterna för aktuellai situationer för sinastat atten nu agera
medborgare emellertid tilli realiteten del beroendeär den andrastor av

goda vilja. därförUppenbart också dubbelmedborgarenär istatens att
dessa fall befinner sig i position vad medänutsatten mer personer
enbart medborgarskap gör. Detta är negativ effekt det dubblaett en av
medborgarskapet.

Vid kommitténs Sammanträffande med framkomUD detatt
merarbete UD i dag har på grund förekomsten dubblasom av av
medborgarskap förhållandevis begränsat.är Sett UD:s synpunkt kanur

utgå från utökning antalet dubbla medborgarskap skulleattman en av
medföra motsvarande ökning deras nuvarande relativt begränsadeav
merarbete. Vad det främst handlar merarbete formär i flerom av
underhandskontakter med andra ökade kontakter med anhörigastater,

fler snabbutredningar angående medborgarskapsstatussamt m.m.
För den enskilde drabbas självfalletär problemställningensom av

Ävenoch allvarligare således de svenska myndig-art.en annan om
heterna med hjälp underhandskontalcter försöker hjälpaav personen,
finns det risk han eller hon blir svensk hjälp i formatt utan t.ex.en av
ekonomiskt bistånd för kunna beredas tillfredsställandeatt ett
rättsskydd.

Den beviljas svenskt medborgarskap och tillåtsävensom som-
behålla sitt gamla medborgarskap uppmärksammas på den konsuläm-
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tillbifogarinvandrarverkbilaga Statensiproblematiken somen
följande lydelse:harbeslutet. Denna

MEDBORGARSKAPDUBBELT"UPPLYSNINGAR OM

där,medborgarefortfarandehemland Ni trotsärtidigareiEnligt lagen Ert
fortfarande harNiinnebärDettamedborgare.svensk atthar blivitNiatt nu

hemland.tidigareiskyldigheter Ertochrättigheter
länmamöjlighetermycket smådärförhar attmyndigheterSvenska

tidigarebesöker ErtNihjälpa Erövrigtbistånd eller ikonsulärt om
kvar.hållavilja Erorsak skullenågondärmyndigheternaochhemland av

Ni däremotOmmilitärtjänstmåsteNi görakanorsaksådanEn attvara
omfattasheltNikommermedborgarskaptidigare attfrån Ertbefriats av

rättsregler.svenska
upplysningarkan länmaambassad i SverigehemlandstidigareErt om

medborgarskap.från tidigarebeñiad ErtbliNi harmöjlighetervilka att
Önskar Invandrarverketstillkan Ni ringaupplysningar,ytterligareNi

telefon .."medborgarskapsenhet ..............

anmälanansökan ellermedborgarskap eftersvensktförvärvarDen som
eller honoch hanproblematikenmöjligadeninformeradsåledesär om

aktuelladetsituationhamna iriskensjälvdärmed över att nustyr aven
oñast börenskildevilket denrisksådandetslaget. Finns varaen -

ellerkan haninformera sigfall kunnaeller imedveten vart om-om
problem.därmed undgåochfrågatill landet iblihon låta att resa

demedvetandefall meddet ilikväl så attärFöretas vart omresan
andravistelse i detbistå vidmöjlighetersvenska myndigheternas att

begränsade.mycketlandet är
påinternationellthursammanhangetbetydelse är äveniAv serman

avseendeundersökningdärför i sinharKommitténdessa frågor.
omfattningfrågat i vilkenländerförhållandena i olika även som

hänseende.konsulärttill problem iupphovmedborgarskapdubbelt ger
medförenatdetsakens ärligga idetVisserligen kan sägas natur att

fungerarunderhandsdiplomatinhurkorrekt bildfåsvårigheter att aven
påtolka sättdock svårtresultat. annatoch med vilket Det är att svaren

problematikdenna äråterverkningamapraktiskadeän att av
med vadligger väl i linjebegränsade, någotförhållandevis somsom

Sammanträffande med UD.vid kommitténsframkommit

värnpliktfullgöraSkyldigheten5.5 att

ochmedborgarskapdubbeltmedhängerFrågor sammansom
konventioneuropeiskaårsvärnplikt regleras i 1963fullgörande omav
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begränsning fall dubbelt medborgarskap och militäraav av om
förpliktelser falli dubbelt medborgarskap. Sverige har på områdetav
vidare träffat särskilda överenskommelser med övriga nordiska länder

med USA och Argentina. Frågorna reglerassamt i 1997 årsäven
Europarådskonvention, dock inteännu i kraft.trättsom

Gemensamt för 1963 års konvention och de särskilda överens-
kommelsema liksom för 1997 års konvention de syftar tillär att att- -
den medborgareär i avtalsslutandeän inte skall behövastatsom mer en

värnpliktgöra i dem.än Eventuella problem därmedär imer en av
praktiken begränsade till medborgareär i Sverige och ipersoner som

land varken har tillträttett 1963 års konvention eller träffatsom
särskild överenskommelse med Sverige. Som regel uppstår dock inte
heller i dessa situationer något problem vilket beror på flertaletatt

generellt intar den ståndpunktenstater värnplikt i princip endastatt
skall fullgöras i även frågai har dubbeltstaten om personen
medborgarskap.

För svenskt vidkommande framgår således kap.4 3 § lagenav
1994:1809 totalförsvarsplikt dubbelmedborgare-att ävenom en om

andra medborgarskapsstat inte anslutenär till 1963 årspersonens
Europarådskonvention kan befrias från värnplikt här han harom-
fullgjort militärtjänst i sitt andra hemland.

detI fallet, dvs. någon förstmotsatta gjort värnplikt iatt Sverige och
därefter till sitt andra hemland, kan detrest däremot såvitt vissaavser
länder inte uteslutas han kan kommaatt tvingas militärtjänstgöraatt
även där. Pliktverket har dock i sin verksamhetuppgett iatt stortman

inte stött på några problemsett i detta avseende. Detta- sammantaget
med den ståndpunkt frågani flertalet länder intar och eftersom agerar -får till intäkt för problementas i praktiken inteatt särskiltär Tillstora.
viss del kan detta dock ha sin förklaring iantas eftermän fullgjordatt
värnplikt i Sverige avstår från besöka sina hemländer föratt det fall de
riskerar åläggas vämpliktstjänstgöringatt där.även

Med hänsyn till Sveriges inställning i fråga fullgörandeom av
värnplikt för dubbelmedborgare, såsom den framgår vår lagstiftningav
och våra konventionsåtaganden, risken förär åläggas dubbelav att
vämpliktstjänstgöring svensk synvinkel uppenbart oönskaden ur
konsekvens dubbelt medborgarskap. denI mån problem före-av
kommer eller dyker framöver det därförär rimligt Sverigeattupp- -

med skyndsamhet för få till stånd överenskommelseagerar att meden
eller fråga.istaten staterna

Avslutningsvis bör framhållas svensk medborgareatt haren som-
medborgarskap även i i vilken riskerarstat åläggas dubbelatten man
vämpliktstjänstgöring själv råder problematikenöver detpå sättet att-
han kan undvika risken låta bli till sittatt andraattgenom resa
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likhetprincipiellföreliggeravseendedettamedborgarskapsland. I en
konsulärtlämnamöjligheternafråga attiproblematikenmed om

bistånd.

Säkerhetsaspekter5.6 m.m.

innehavmedborgarskapdubbelt är attförekommandeEtt motargument
ochlojaliteterdubblaleda tillkanmedborgarskapän ettav mer

säkerhetsrisker.medförakunnaskullenågotlojalitetskonflikter, som
bandenkänslomässigadet dehävdats ärandra sidanhar ådetta attMot

där ärfamiljeförhållandenlandet, etc.-vistelsetid ilandmed somett -
någonhardärför intei sigmedborgarskapetochväsentligadet att

betydelse.avgörande
kommitténharredovisningentidigaredenframgåttSom av

RPS/SÄPORikspolisstyrelsen/Säkerhetspolisensammanträffat med
vilkapåderasdelförFMFörsvarsmaktenoch att ta synav

dubbelttillåtandeeventuellt ökatkonsekvensersäkerhetsmässiga ett av
få.skulle kunnamedborgarskap

RPS/SÄPO:s medborgarskap äruppfattning är att aven persons
skallhonellerrisken för hangällerdetbetydelseunderordnad när att

förDrivkraftemasvenska intressen.riktadbrottslighetmedverka i mot
såkan ävenandra, Detställetverksamhet isådan är t.ex. varapengar.

och utövasökaväljerunderrättelsetjänsterfrämmande attatt upp
till detrelationformhar någonpåtryckningar mot avperson somen

RPS/SÄPO principiellanågrainteharlandet.värvande Sammantaget
fler situationer änmedborgarskap tillåts idubbeltinvändningar mot att

fall därkonkrettillheller någotkänner intefallet.dag Manvad i ärsom
riketsbrottsamband medroll ispelatmedborgarskapdubbelt mot

säkerhet.
betydelse dettaimedborgarskapetsvad gälleruppfattningFM:s

RPS/SÄPO:s. såledesmed FMiavseende överensstämmer stort uppger
enbartärberoendeväsentligenlojaliteten inte äratt personenav om

medborgarskapdärutöver harhan/honellersvensk medborgare om
faktorer-stället andraregel det iSom är t.ex.någoniäven stat.annan

sammanhanget.verklig betydelse ieller tvång är avsompengar -
det inomanförthar vidareFMsäkerhetsaspekterna attSåvitt avser

svenskotänkbartinteverksamheten ärinternationella attden en
förorsakakunnamedborgarskap skullemed dubblabefattningshavare

lojalitetbefattningshavarensfrågautländsk inågondubier hos part om
eller henneshansskulle kunna äventyraopartiskhet, någotoch som

inomuppkommaproblem tänkas kunnakan enligt FMsäkerhet. Vidare
medingåttharutbyte Sverigeteknologisktavtalför de somomramen
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vissa andra samarbetsavtalDessa innehåller nämligen regel-stater.
föreskriftermässigt den med avtalet avsedda informationen inteattom

får delges utländska medborgare vilket inbegriper dubbel-även
medborgare.

FM emellertid medgör beaktande detäven sagdaav nyss- -
den bedömningen ökat antal dubbla medborgarskapsammantaget att ett

skulle få förhållandevis säkerhetsmässigaringa effekter.
RPS/SÄPO:sTill och bedömningarFM:s skall läggas det faktum att

inte något de länder tillfrågats i kommitténs undersökningav som
sig ha erfarenhet innehavet dubbelt medborgarskapattuppger av av

Ävenspelat någon roll i samband med brott rikets säkerhet. i övrigtmot
visar resultatet undersökningen tydligt de säkerhets-mässigaattav
aspekterna på dubbelt medborgarskap internationellt inte upplevs som
något direkt problem.

Enligt kommitténs uppfattning den endaär rimliga slutsatsen vadav
anförts de farhågor i olika sammanhang framförtsattsom nu som om

dubbla medborgarskap skulle medföra säkerhetsriskeratt har varit
RPS/SÄPOöverdrivna. Som och FM anfört visar i stället all erfarenhet

det andra faktorerär eventuelltän dubbeltatt medborgarskapett ärsom
avgörande för skall sig brottsligägna verksamhetom en person av
det diskuterade slaget.nu

Vad gäller de aspekter framförtFM frågai densom om
internationella verksamheten och de teknologiska avtalen,om menar
kommittén detta bör gå lösaatt under åberopandeFMatt attgenom av
säkerhetsmässiga aspekter, värnandet den enskildes säkerhet,t.ex. om
undviker förordna personal med dubbeltatt medborgarskap till sådana
uppdrag där just innehavet dubbla medborgarskap enligt FM:sav
bedömning skulle kunna grund förutgöra problem i något avseende.
Kommittén vill för tydlighetens skull understryka detta inte på någotatt

skallsätt uppfattas med dubbelt medborgarskapattsom en person
generellt bör ha möjlighetersämre andra förordnasän tillattpersoner
vissa tjänster vad det handlarutan år lämplighets- ochattom en
säkerhetsbedömning i dessa mycket speciella fall ibland kan tänkas

i uppfattningen påut grund det utländskaattmynna en person av
medborgarskap, han eller hon innehar detutöver svenska, inte börsom
användas för visst uppdrag. Det bör iett sammanhanget även
framhållas det självfallet kan så befattningshavareatt medattvara en

viss konstellation dubbla medborgarskap kan användas på vissaen av
håll i världen, inte på andra.men

FM framhöll vid sammanträffandet med kommittén vidare att ett
fritt tillåtande dubbla medborgarskap skulle kunna medföraav en
negativ, generell påverkan på det allmänna säkerhetsmedvetandet i
Sverige. Härmed delar allmänheten och andra skulleatt kunnaavses av
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säkerhetsfrågorpåså allvarligtsamhället inteslutsatsendra den att ser
medborgarskap. Ettdubblatillåtergradså högieftersom man

medförsvarsmaktenden svenskaibefattningshavareantalbetydande
kunnavidareförlängningenenligt FM iskullemedborgarskapdubbla

säkerhets-svenskadetmisstroendeinternationellt motleda till ett
medvetandet.

nationellt ochförriskenuppfattning är ettkommitténsEnligt
säkerhetsmedvetandetsvenskadetmisstroendeinternationellt mot

ändradeventuelltgrund förtillliggerskäldels deberoende ensomav
länderandradetvanligthur ärdelsi frågan, attsvensk hållning passav

aspektenförstnämndafråga denmedborgarskap. Idubbelttillåter om
skallkommitténförförutsättningbara konstateras attskall här att en

skäl förvälgrundadedet finns ettändrad ordning ärföreslå atten
deniokanaspektenandragäller denförslag. Vad attsådant noteras av

undersökningkommitténsitillfrågats accepterarländertjugotvå som
innebärinternationella trendenmedborgarskap. Dendubbeltinnehav av

ordning. Dessadylikgårländerallt flerdessutom motatt en
frågainställning iändrad svensktalar starktomständigheter emot att en

internationellttillskulle kunna ledamedborgarskap i sigdubbeltom
misstroende.

krig.folkrätten i Detfrågorvissa rörhar tagitFM även somupp
svenskmöjligheter FN-vilkakringosäkerhetengäller bl.a. en

neutralitet.hävda sin Enmedborgarskap harmed dubbeltobservatör att
förbudet tvingadet folkrättsligatillämpningenfråga attrör avannan

detriktadedelta i operationermedborgare motattmotpartens egna
skulle bliartikelnifrågavarandefall denfinns för detlandet. Det -

tveksamheterutlandsstyrkasvensktillämpa på någonaktuell att -
harbefattningshavareeventuellaförvad gällerbeträffande somsom

skall riktasoperationernamedborgarskap i den mot.även stat som
såvittfolkrätten krigirättsläget inomFMSom ärangett avser

entydigaoch någraavseenden oklartdubbla medborgare i vissa
eventuelltsiggestalta ikommerhur tillämpningenuttalanden ettattom

knytaemellertidvillKommitténdärförkrigsläge låter sig inte göras. an
eventuellaundvikaförmöjligheten FMvadtill attsagtsovan omsom

aspekter avståtill säkerhetsmässigamed hänvisningproblem attgenom
sådanamedborgarskap tilldubbeltförordna personal medfrån att

olägenheter iskapamedborgarskapet i sig kandubblauppdrag där det
utlandsstyrka intesvenskdet iavseende. Uppenbartnågot är attt.ex. en

svenska medborgar-sittbefattningshavare utövernågonbör ingå som
konfliktennågon demedborgarskap iskap har även stater somav

berör.
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förslag5.7 Kommitténs

Kommittén föreslår
den nuvarande principen förhindra uppkomst dubbeltatt att av-

medborgarskap och dubbelt medborgarskapöverges att accepteras
fullt ut,

1963 års europeiska konvention ochsägsatt upp,-
Sverige initiativ till nordiska överläggningar syfteiatt tar att om-

möjligt nå nordisk ståndpunkt.en gemensam

iDen avsnitt 5.3-6 gjorda genomgången de fyra områdenavser som
brukar framhållas vid argumentering tillåtande dubbeltmot av
medborgarskap och också särskilt kommittédirektiven.omnämns isom
Utifrån den gjorda genomgången kan sammanfattningsvis konstateras

den problematik inom dessa områden kan uppkomma följdatt tillsom
dubbelt medborgarskap till sin omfattning förhållandevisärav

begränsad.
frågaI skyldigheten fullgöra värnplikt har såledesattom

framkommit problem visserligen kan tänkas uppkomma beträffandeatt
medborgare i vissa det i praktiken inte särskiltstater, är vanligtattmen

Ävenförekommande. beträffande möjligheterna diplomatisktatt ge
skydd problematikenär begränsad omfattning. En sak är attav annan
problematiken inom nämnda områden självfallet kan upplevas som
mycket kännbar och påtaglig för de allt råkar förtrots utpersoner som
olägenheter. Denna omständighet bör emellertid inte- med hänsyn dels
till det relativa fåtal det sigrör dels till den enskildeattpersoner om,
kan undvika problematiken låta bli till landet i frågaatt attgenom resa
eller sig detavsäga medborgarskapetatt i siggenom ena vara-
tillräcklig för behålla den nuvarande ordningen.att

I fråga säkerhetsaspekter har kommittén anfört de farhågor,attom
i olika sammanhang framförts dubbelt medborgarskapattsom om

skulle medföra säkerhetsrisker, har varit överdrivna. Det visserligenär
så dubbla lojaliteter och lojalitetskonflikter underatt vissa förhållanden
kan medföra säkerhetsrisker. Enligt kommitténs uppfattning får det
emellertid klarlagt det dubbla medborgarskapet i dettaattanses vara
avseende har synnerligen underordnad betydelse.en

I avsnittet rörande har kommitténrösträtt uttalat den dubblaatt
börrösträtten betraktas oönskad konsekvens dubbeltsom en av

medborgarskap. Samtidigt har emellertid konstaterats det alltatt attav
döma fåär människor verkligen utnyttjar sin dubbla rösträtt.som
Denna omständighet saknar inte betydelse bedömernär vilkenman
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dubbeltfråganskall ha heladubbelt påmöjligheten rösta omverkan att
medborgarskap.

internationellt ärdeterinrasockså attbörsammanhangetI om
dubbeltmedföri rösträttenrestriktionermedsällsyntmycket personer

landendastdetundersökning är ettkommitténsmedborgarskap. I som
skillnadtilldubbelmedborgareinnebärandesådana attredovisar en -

underendastparlamentsvallandetsifår röstafrån övriga -
Frånvaronbosattockså ärhonellerhan avförutsättning att

generelltprincipitolkasrimligenfår etti övrigtsärbestämmelser som
dubbeltkonsekvensdubbel rösträttaccepterande avensomav

medborgarskap.
ytterligaredetfinnsvaldeltagandemänniskorsfråga enI om

Ökadsammanhang.detta acceptansibeaktasmåstedimension avsom
antalmedföra störresäkerhetmedskulle ettattmedborgarskapdubbla

då slipperdeeftersommedborgarskapsvensktansökermänniskor om
grundpåskullemedborgarskap. Dettaursprungligasittavstå från avatt

ocksåmedborgarskapettillknutenriksdagen ärval tillvidrösträttenatt
delta imöjlighetbefolkningen attandelinnebära störreatt gesaven

någotriksnivå,påbeslutsprocessendemokratiskasvenskaden som
förenskildedenför såvälpositivtuppfattning ärkommitténsenligt som

delaktighetsådandel kanenskildesdensamhället. Försvenskadet en
detmedsamhörighetökad känslaintegrationenbefrämja avengenom

i detdeltaaktivtmöjligheteroch störresamhället attsvenska genom
livet.politiska

iuttryckligen omnämnsområdenaredovisadefyradeAtt nu
berorkommitténingåendebehandlatsharoch dessutomdirektiven av

dubbelttillåtaskälendessainom attpå det motärnämnts att somsom
övrigafråga rätts-hämta. Ifinnshuvudsakmedborgarskap i att om

socialförsäkringsrätten-ochfamilje-framför allt skatte-,områden -
domicil-medborgarskapskommittéårs attredan 1985konstaterade

sammanhangetavgörande ihemvist ärdvs.principen att personens
dessaavsågdet såvittlagstiftningengenomslag ifått sådant att

ordningbetänkligheternågrafannsför inte motområden och sigi en
harUtvecklingenmedborgarskap.dubblamedföra flerskullesom

betänkande fortsattsittmedborgarskapskommittéårssedan 1985 avgav
lagstiftningenförändringar idet skettmånoch i denriktningi samma

domicil-inneburitde såledesharrättsområden attnämndainom nu
starkare.sigprincipen vuxit ännu

i krigfolkrättenredovisningen intartidigaredenframgåttSom av
imedborgaredubblaförrättslägeteftersomsärställningnågot enav

saknasbestämmelserklarläggandelängeoklart. Såavseendenvissa är
problematikenuppfattningkommitténsdockområde det attdettapå är

företagenefterFörsvarsmakten FMundvikasbör kunna attgenom
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lämplighets- och säkerhetsbedömning avstår från förordnaatt en person
med dubbelt medborgarskap uppdragtill där bedömer detett attman
finns risk för den aktuella konstellationen dubblaatten av
medborgarskap kan leda till folkrättsliga komplikationer, något som

skulle kunna innebära risker för den enskildes säkerhet.t.ex.
situationEn slag där dubbelt medborgarskap föri och sigannatav

skulle kunna tänkas skapa problem då Sverige begärär meden person
dubbelt medborgarskap det svenskt utlämnad till Sverigevarav ena-

brott.på grund Riktas begäran den andramot ärstatav som personen
imedborgare finnsså det risk för begäran avslås eftersomatt

lagstiftningen i många länder sådanär inte lämnar sinaatt utman egna
förmedborgare lagföring i något land. skisseradeDen situationenannat

emellertid iär praktiken mycket ovanlig och svenskt rättsväsende har
såvitt känt hittills aldrig råkat för avslag på sådana grunder. Detut ett är
i sammanhanget vidare viktigt understryka utlämnandevägratatt att ett
inte nödvändighetmed liktydigt medär frågai undgåratt personen
rättegång. många fallI kan nämligen vistelsestaten lagföringenöverta
för aktuelladet brottet.

Vid den bedömning skall frågasammantagna igörassom om
dubbelt medborgarskap finns det ytterligare några aspekter börsom
beaktas. En dessa det redanär i dag finns omkring 300 000attav

i Sverige med dubbelt medborgarskap. antalet kunnatAtt blipersoner
så berorhögt på gällande lagstiftning och redanpraxis i dagatt ipass
förhållandevis många situationer medger undantag från huvudregeln

dubbelt medborgarskap bör undvikas.att Det antaletstoraom personer
med dubbelt medborgarskap och mångfalden undantag frånav
huvudregeln innebär rimligen redan dagslägeti fåratt betraktaman
principen undvikande dubbelt medborgarskap i betydandeom av som
grad modifierad.

Ett exempel på uppluckringenannat principen hängerav samman
med 1979 års ändring MedbL,l § innebar barn alltidatt ettav som
förvärvar svenskt medborgarskap vid födelsen modem svensk.ärom
Lagändringen förväntades innebära ökat antal dubbla medborgar-ett
skap för barn och det tillskapades därför samtidigt möjlighet ingåatten
avtal andramed för avveckla det medborgarskapetstater att videna

myndiguppnådd ålder. Något sådant avtal har emellertid inteännu
ingåtts vilket får den självklara konsekvensen dessa barn regelatt som
behåller det dubbla medborgarskapet in i ålder. praktikenI kanvuxen
därför frånvaron dylika avtal sägas ledutgöra i ökadett acceptansav en

dubbla medborgarskap förävenav vuxna.
Trots det således redan i dag finns omkringatt 300 000 ipersoner

Sverige dethar inte framkommit några tecken på eller rapporter attom
dessa dubbla medborgarskap skulle ha upphov till någragett mer
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enligtmåstedet höga antalettillproblem. Med hänsynpåtagliga man
obetydligproblemeventuella änutgå från artkommittén annatatt av

tillsåledesskett fårså intedet här laget. Attskulle sig vid tasha visat
omfattning.begränsadeproblematikensförytterligare intäkt

väl medi linjeavseende liggeri dettasvenska erfarenheternaDe
undersökning. Deinternationellakommitténsframkommit ivad som

till kommitténmedborgarskap har i sinatillåter dubblaländer svarsom
skulle ha skapathållning i sigdennauttryck försåledes inte attgett

problem betydelse.några av
dubbeltinnebärafår för övrigttrendeninternationella sägasDen att

de länderutsträckning. Inte någottillåts i alltmedborgarskap större av
på minskaredovisar planerundersökningkommitténsingår i attsom

förekommandemedborgarskapdubbelttillmöjligheterna utan
Schweiz och Italienandra hållet.ställetsig iströmningar rör

Tyskland- därmedborgarskap sedan årdubbelt 1992. Iaccepterar t.ex.
till dubbeltstarka motståndaretradition alltid varitman av

politisk förändrings-närvarandeför intensivmedborgarskap pågår en-
för internationella utvecklingenuttryck den ärdebatt frågan.i Ett annat

fråntill skillnad 1963 årsEuroparådskonvention,års1997 som
frågan.neutral iEuroparådskonvention är

nuvarande ordningenanfört den ihar avsnitt 5.2Kommittén i att
beaktansvärdamed hänsyn till defråga dubbelt medborgarskapom -

önskemålför antal människorsskäl ligger till grund attett stortsom
bör bestå endast konkreta ochinneha dubbelt medborgarskap om-

ordning ibetydande nackdelar kan påvisas med störreen som
dubbla medborgarskap. bakgrunddag tillåter Motutsträckning iän av

de nackdelarden framstår det klartgenomgång gjorts attsomsom nu
begränsade. Vidföljer dubbelt medborgarskapet relativtär ensom av

enskildaskommittén de intressebedömning finner attsammantagen av
de nackdelarfå inneha dubbelt medborgarskap väger äntyngreatt som

föreslår därförförknippade innehav. Kommitténmed sådantär att
och stället dubbeltden rådande principen iSverige överger accepterar

fulltmedborgarskap ut.
beräkna antalsmässiga konse-har för kunna deKommittén att

statistik antalet denkvenserna förslaget fram utvisar 31tagit som perav
utländska medborgare meddecember boende1997 i Sverige -

uppfyller lnemvistkravfördelning på medborgarskapsland desom som-
Analysen dettagäller för förvärv svenskt medborgarskap. avav

omkring människor i Sverigematerial visar det finns 120 000att som
vid svensktuppfyller hemvistkraven och eventuellt förvärvsom av

medborgarskapmedborgarskap skulle få behålla sitt gamlakunna om
detta svensk lagstiftning. ligger sakenstillåtet enligt Det i attnaturvore

dessadet vanskligt uppskattningar hur många 120 000är göraatt avav
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i realiteten skulle svenskt medborgarskap för det fallansöka desom om
gamlatilläts samtidigt behålla sitt medborgarskap. Kommittén göratt

emellertid efter meddiskussioner expertis från Invandrarverket den
bedömningen det skulle kunna handla cirka eller med50 %att om
andra 0rd omkring 60 000 personer.

kommer utlandssvenskarDärtill de vid ändrad lagstiftningsom en
kan förväntas förvärva medborgarskapvilja i vistelsestater.sina Det
finns någon samlad statistikinte antalet i utlandet bosatta svenskaöver
medborgare och beträffande denna därfördet svårareär göraattgrupp
antalsmässiga uppskattningar. Vad kan konstateras är att netto-som
utflyttningen svenska medborgare till utlandet dvs. antaletav -
utflyttade återflyttademinskade med antalet under åren 1960-1997-
uppgick till omkring 600. Statistiken emellertid135 ingentingsäger om
vad efterhänt med utflyttningen från Sverige. Detsom personerna
finns i självfallet blivit utländska medborgaregruppen personer som
och i samband med det förlorat sitt svenska medborgarskap. Hänsyn
måste också till utlandssvenskama fött bam falli mångatas att som
förvärvat svenskt medborgarskap. Vidare måste beaktas visstatt ett
antal avlidit. Det sagda visar endast uppskattningar kan görasatt grova

dettai avseende. Kommittén uppskattar ändrad ordning frågaiatt en
dubbelt medborgarskap skulle leda till några tiotusental iattom

utlandet bosatta svenska medborgare förvärvar utländskt med-även
borgarskap.

Försvarsmakten FM till kommitténhar framfört väsentligatt en
ökning antalet dubbla medborgarskap riskerar upphov tillattav ge
vissa problem och därfördet inte bör möjligt för medatt vara personer
dubbelt medborgarskap anställning officer, reservoffrceratt som
eller i utlandsstyrkorna. bör enligtDet FM inte heller förmöjligtvara

med dubbelt medborgarskap erhålla civil anställning inomattpersoner
FM.

Restriktioner det slag föreslår finnsFM inte i dag och detav som
finns enligt kommitténs uppfattning inte heller anledning införaatt
sådana bestämmelser Sverige tillåteräven dubbelt medborgarskapom
fullt Kommitténs förslag bygger på de negativa verkningarnaut. att av
dubbelt medborgarskap begränsade och det skulle dåär sig märkligtte

införa generella särbestämmelser i aktuelltatt avseende, bestämmel-nu
hittills varit det redan i dag vårti land finnsutan trots attser som man

omkring 300 000 dubbelmedborgare. sagdaDet hindrar självfallet dock
inte vid den allmänna lämplighets- och säkerhetsbedömningatt man

föregår anställning försvaretinom in det dubblaväger med-som en
borgarskapet flera omständigheter.som en av

Frågan dubbelt medborgarskap inteär enbart nationell. detFörom
första måste hänsyn till det faktum Sverige anslutit sig till 1963tas att
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fall flerfaldigtbegränsningkonventionårs europeiska avom av
flerfaldigtfallförpliktelser imilitäraochmedborgarskap avom

myndigbl.a.gällerkonventionenmedborgarskap. Enligt att en
behållafår tillåtas sittfördragsslutande intemedborgare i attstat

fåransökaneller hon eñerhanmedborgarskaptidigare när
andra ord förutsätterfördragsslutande Medmedborgarskap i stat.annan

till dubbeltinställningeni frågaomsvängningsvensk omen
årsåtminstone delar 1963frånträderSverigemedborgarskap att av

konvention.
mellan detradition samrådlångvarigamåste beaktas denVidare av

för medborgarskapsrätten. Dennautmärkandenordiska länderna ärsom
föregåendebl.a. Sverige inteinnebäratradition f°ar utanattanses

frågabör ändra hållning inordiskasamråd med övriga stater om
till nordiskadärför initiativbördubbelt medborgarskap. Sverige ta

tilltill möjligt frambör syfta nåöverläggningar vilka att enom
ståndpunkt i frågan.nordiskgemensam
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ogiftefter svensk,Medborgarskap6

far

Inledning1

medborgarskap vid födelsenalltid svensktbarn förvärvarEtt om
Är fadernemellertid endast svensksvensk medborgare.modern är

vid födelsen skall fä fadernsför barnetmedborgare, krävs att
fadern avlidengiñ med barnets Ommedborgarskap denne äräratt mor.

stället fadern vid sin död skall ha varitvid barnets födelse gäller i att
inträffagiñ med barnets kan såledessvensk medborgare och Detmor.

föds Sverige och har far med svensktbarn, det iävenettatt om en
något medborgarskap.medborgarskap, inte förvärvar eget

det råderdet sagda framgår inte jämställdhet mellan könen iAv att
fråga överföra medborgarskap på barn. Till skillnad frånrätten attom

medborgarskapslagar, ocksåäldre ojämlika i vissa avseenden,som var
förmånligastdet kvinnan har ställning. bl.a.i dag Fråganär ärsom -

bakgrund det under år alltmer intensifierade jämställd-mot av senare
hetsarbetet denna ordningi Sverige, önskvärd eller börär någotom om

för eliminera, eller falli jämna skillnaderna.göras att vart ut,

6.2 års europeiska konvention1997 om

medborgarskap

Frågan föräldrars överföra medborgarskap barnrätt på sinaattom
innefattas i artikel punkt i rubricerade6 l konvention, hara som
följande lydelse:

konventionsstat"Varje skall sin nationellai lagstiftning föreskriva att
medborgarskap i skall förvärvas lege följandestaten ex av personer:
a till föräldrarBarn den vid barnets födelse medborgare iärvarav ena

den konventionsstaten med förbehåll för de finnasundantag kan isom
dess nationella lagstiftning beträffande barn födda i utlandet. Med
avseende på föräldraskapbarn bestäms erkärmande,vars genom
domstolsbeslut eller liknande förfarande får konventionsstaten
föreskriva barnet skall förvärva medborgarskap deni iatt staten
enlighet med det förfarande bestäms nationellastatenssom av
lagstiftning."
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omfattasde barninledningsvisartikelnI att avsomanges
medborgarskapskall förvärvahuvudregelnenligtbestämmelsen ex

"på grund lagen". Termenbetyderfrån latinlege, vilket översatt av
sammanhangaktuelltverkan ipåföljd ellerbetecknar att nuen -
grundinträder omedelbart påmedborgarskapsåledes ettett av-

lagstadgande.
artikeln innebär varjeförklarandekonventionens attI text attanges

föreskriva barn,lagstiftning skallnationellasinkonventionsstat i att
skallautomatisktmedborgare iförälderåtminstone är staten,enavars

undantagmöjlighetdock medmedborgarskap, göraförvärva attstatens
fastställsfall då föräldraskapetdeföds utomlands. Iför barn som

liknande fårdomstolsutslag eller påerkännande, sätt,annat engenom
enlighetmedborgarskapet förvärvas iföreskrivakonventionsstat att

lagstiftning.nationellabestäms imed det förfarande statenssom
föräldrabalken FBfaderskapspresumtionen ilegalaDen som-

äktenskap med automatikihuvudregeln innebärenligt ettatt mannen
föds gäller endast dåfar till de barn hustrunskall avsomanses vara -

och då barnet alltså enligt redan i daggifta med varandraföräldrarna är
födelsen.förvärvar svenskt medborgarskap vid I övrigagällande regler

fader-föräldrarna gifta med varandra, fastställsfall, dvs. då inte är
bekräftelse eller dom och det enligt konventionenskapet ärgenom

föreskriva medborgarskapet skalldärför möjligt för Sverige att att
lagstiftning.förvärvas det förfarande bestäms i våri enlighet med som

medger undantag beträffande barn födsKonventionen görsatt som
fall gäller emellertid enligt artikel punktutomlands. det så 6För görs

förskall underlätta förvärv medborgarskap4 b på sättatt annatman av
underlättandedessa barn. Som exempel på åtgärder ianges

förklarande sänkning kravet hemvisttid,konventionens påtext av
språkkrav, förenklad procedur lägre avgifter.mindre stränga samt

Utländska förhållanden6.3

följande lämnas redovisning för vad gäller andraI det i vissaen som
efterländer fråga förvärv medborgarskap far.i om av

6.3.1 Norden

Danmark

får vid födelsen danskt medborgarskap efter fadernEtt barn denneom
faderngift med barnets eller avliden vid sin dödär ärmor om var--
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Är tillkommandefadern ogift gällergift med barnets sommor.
födelsen i Danmark för barnet skallförutsättning måste äga attatt rum

bli dansk medborgare vid födelsen.
medborgarskap dansk, ogift farförvärv efterBestämmelsen om av

kraft februari 1999.trädde i denDen lär ny.

Finland

för bam vid födelsen skall få finskt medborgarskapVillkoret att ett
med modem. fåeñer fadern denne gift bam kan vidareEttär äratt

anmälningsförfarande.finskt medborgarskap efter sin far Deettgenom
uppfylldaförutsättningar då skall fadern finskär attsom vara var

ochmedborgare vid barnets födelse barnet bosatt i Finlandäratt samt
under år och ogift. krävs fadern har vårdnadenDärutöverär arton att
barnet eller med barnetsgemensamtom ensam mor.

förs FinlandDet i diskussioner öka jämställdheten mellanattom
föräldrar i fråga överföra medborgarskap på sina barn.rätten attom

Island

barn fårEtt vid födelsen isländskt medborgarskap efter fadern om
denne gift med modern. Vidare gällerär sedan den oktober 1998l -
för det fall utländsk, ogift föderkvinna barn Island-på barnetett atten
får isländskt medborgarskap under förutsättning äratt en man som
isländsk medborgare far till barnet i enlighet med regleringen denär i
isländska barnlagen.

Föder utländsk, ogift kvinna barn i utlandet och fadernäretten
isländsk medborgare, kan denne innan barnet fyllt år ingearton
önskemål till justitsministeriet barnet skall erhålla isländsktattom
medborgarskap. Om fadern inför ministeriet företer dokument rörande
barnet och faderskapet och dokumenten bedöms tillräckligasom- -
erhåller barnet isländskt medborgarskap bekräftelsegenom av
ministeriet.

Norge

För barn vid födelsen fåskall norskt medborgarskap efter fadernatt ett
krävs denne norsk medborgareär och gift med barnetsatt Ommor.
fadern avliden vid barnets födelse, gäller han skall ha varit norskattvar
medborgare och gift med barnets då han dog.mor
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förvärvasmedborgarskapnorsktvidarenorsk praxis kanEnligt
ogift,harsökande under 18 år,naturalisation som enenavgenom

delvisthelt ellerfadern harförutsättningdärvidnorsk far. Det är atten
Vidare krävsmed barnet.tillsammansoch han bor attföräldraansvar att
samtycke fråndet föreliggerochbosatt i Norgebarnet är att

före tolv års åldertillkom Norgebarnföräldrarna. Såvitt somavser
gällerårtolv ochbam mellankrav hemvist. Förställs inga på arton

hemvisttid.påstigande kravmed åldern
lagändringförslag tillfram1998 lagtshöstenhar underI Norge ett

ogift far prop.efter norsk,medborgarskapförvärvrör avsom
1999,träda kraft under årberäknas iFörslaget,1998/99:7. som

norsktfar fårmed norskunder 18 årogift barninnebär ettatt
efter anmälanmedborgarskap om

födelse,vid barnetsmedborgarefadern norskvar
blivit fastställtfaderskapet harellererkänt faderskapetfadern har

ochdomgenom
samtycke.vårdnaden, har lämnat sitthon har del imodern, om

barnet skallförutsättningfyllt tolv år tillkommerbarnetHar attsom
samtycke till anmälan.lämna sitt

från modern fadernsamtyckeförslaget krävs ingetEnligt om ensam
vårdnad eller haremellertid föräldrarnahar vårdnaden. Har gemensam

ställsanmälan båda. intevårdnaden, skall Detmodern göras avensam
han bordel vårdnaden ellerfadern har inågra krav på attatt

med barnet.tillsammans

Övriga6.3.2 Europa

Frankrike

medborgarskap föräldrarnaförvärvar franskt någonbarn ärEtt om av
finnas offentligt erkännandefransk medborgare. måsteDet ett av

faderskapet.moder- eller

Nederländerna

fadern denneförvärvar nederländskt medborgarskap efterbarnEtt om
gift barnetshar erkänt faderskapet och med någoninte är än mor.annan

lagändringsförslag på detDock föreligger går ut attett somsom
fadern har haft ochytterligare förutsättning skall krävas att omsorg

uppfostran barnet år.i minstöver tre
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Schweiz

vid födelsenschweiziskt medborgarskapbam fårHuvudregeln är att ett
medborgare.dem schweiziskgifta och någon ärföräldrarna är avom

Är schweizisktvarandra, får barnet däremotgifta medföräldrarna inte
Ärschweizisk medborgare.modernmedborgarskap endast ärom

modern utländsk, får barnet vidareochfadern schweizisk medborgare
föräldrarna gifter sig.medborgarskapschweiziskt om

fåfödelsen efter ansökan,dock vidbarn kan också, inteEtt utan
ogift far och sådan situationmedborgarskap efter ischweiziskt en

vad normalt gäller.lindrigare villkortillämpas något än som

Storbritannien

medborgarskap fadernfödelsen brittiskt efter dennebam får vidEtt om
gäller faderns medborgarskapgift med modern. StorbritannienIär att

länge föräldrarna inte gifta med varandra.saknar betydelse så är

Tyskland

barn får tyskt medborgarskap vid födelsen föräldrarnaEtt någonom av
föräldrarnatysk medborgare. det fall ogifta och endast fadernär För är

faderskapet fastställas faderskaps-tysk medborgare, måsteär ettgenom
bevis för tyskt medborgarskapbarnets till skall kunnarätt görasatt
gällande.

förslag6.4 Kommitténs

föreslår med svensk far förvärvaKommittén barn alltid skallatt ett
svenskt medborgarskap födelsenvid barnet föds barni Sverige. Ettom

föds utomlands och har svensk far bör enligt kommittén undersom som
vissa förutsättningar kunna förvärva svenskt medborgarskap ettgenom
anmälningsförfarande.

barn skall förvärva svensktFör medborgarskap efter ogift faratt ett
gäller enligt den nuvarande regleringen i 2 § MedbL följandea
förutsättningar:
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födelse svensk medborgare,barnets far sedan för barnetstiden äratt-
vårdnaden barnetregler harfadern enlighet med FB:siatt om-

med barnetseller gemensamt mor.ensam

förvärvar barnet svensktde förutsättningarnaFöreligger angivna
fadern eller, vid vårdnad, fariernmedborgarskap att gemensamgenom

anmäler önskan det innan barnet fylltoch modern skriftligen sin om
fyllt krävs dessutom barnet samtyckerår. barnet femton årHar attarton

till förvärvet.
Artikel punkt den europeiska konventionen6 l a i nya om

uppfattningmedborgarskap bör enligt kommitténs uttryckettses som
för aktuellt avseende åstadkommai såsträvan att storenen nu

kvinnorjämställdhet möjligt mellan och mellanmän barnsamtsom
födda gifta respektive ogifta föräldrar. konven-Den strävanav som
tionen detta avseende uttryck för väli med vadstämmer överensger

önskvärt svenskt perspektiv. Således finnerär kommittén detettsom ur
angeläget bestämmelserna i MedbL underlättar för barn fåatt att
svenskt medborgarskap efter fadern denne gift nedäven inte ärom
barnets Vidare det önskvärt med möjliga jämställdhetär störstamor.
mellan kvinnor och i fråga möjligheten överföramän attom
medborgarskap bam.på

Frågan då hur utformas.ändringen nuvarande § börär 2 Somav a
i avsnitt infördes paragrafen syfte2.5 i öka jämställdhetenangetts att

mellan föräldrar. införandetvid år 1979 valde inte gå fulltAtt attman
motiverades huvudsak två skäl. förstai det ansågFörut attav man

samhörigheten mellan far och hans barn fött äktenskap kanutomen
variera i sådan utsträckning själva faderskapet inte kundeatt ensamt
motivera barnet får faderns medborgarskap. det andra framhöllsFöratt

FB:s bestämmelser legal faderskapspresumtion endast äratt om
tillämpliga då modern gift med barnets far eller sedanär kort tid är
änka efter honom. skulle därför,Det sades vidare, praktiskamöta stora
svårigheter i dessa fall barnet retroaktiv från födelsen tillrättatt ge
faderns medborgarskap.

Såvitt de aktuella barnen, dvs. barn ogiftmed svensk far,avser nu
medger Europarådskonventionen förvärvet sker i enlighet med detatt
förfarande bestäms vår nationella lagstiftning, något docksom av som

sikte på processuella och inte materiella villkor. Exempeltar ett
förvärvsvillkor uppenbart tillåtet föreskriva faderskapetär äratt attsom
fastställts erkännande eller dom. Sannolikt detstrider inte hellergenom

Europarådskonventionen krav uppställa fadern skall hamot att attsom
del i vårdnaden barnet.om

gällerVad eventuellt krav fadernpå skall ha del i vårdnadenett att
barnet kan inledningsvis konstateras något motsvarande villkorattom
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modem.förvärvar medborgarskap eftergäller för det fall barnet
erfarenhetsmässigt vanligtmindredetVisserligen kan hävdas är attatt

det,barn farvårdnaden sinadel än äriär attutan menom enen mor
tillräcklig ikommitténs uppfattning inteenligtdenna omständighet är

del vårdnaden. Ettfäder uppställa krav på isig för såvitt ettatt avser
fädersärbehandlinginnebära negativsådant villkor skulle vidare aven

föräldraskapmed den påoch därmed dåligt överensstämma syn -
iför ochföräldraansvarinnebärande bl.a. lika pappor sommammor -

likasamhället. Slutligen kan konstaterasdag råder i det svenska att
avseende den principielltoch i dettavillkor för kvinnor ärmän mest

lagstiftning leverfråga skapatilltalande lösningen i att en som uppom
bakom artikeljämställdhetssyften ligger tillkomsten 6till de som av

finner således vidEuroparådskonventionen. Kommitténpunkt a il en
vårdnaden bör uppställas krav församlad bedömning del i inteatt som
svenskt medborgarskap efter ogift far.skall erhålla Ibarnatt ett

konstateras det finnssammanhanget kan för övrigt positivatt en
Vad åsyftas eliminerandetbieffekt den föreslagna ordningen. ärsomav

den avsnitt berörda problematiken utländska vårdnads-i 2.5 attav
giltiga saknar rättsverkanavgöranden, de i Övrigt i Sverige,även ärom

dessvid tillämpning MedbL i nuvarande lydelse.2 §av a
gjorda ställningstagande det möjligtKommitténs gör attnyss

skulle innebära bam med ogiñ, svensk farordningöverväga atten som
förvärvar medborgarskap vid födelsen. skulle docksvenskt detta liggaI

konstaterandet blivit svensk medborgare beroendebarnet äratt attav av
framtida faderskapsfastställelse. denna föreligger,När sedermeraen

vilket normalfallet behöver särskilt veckor, skullei inte många dockta
barnet ha blivit svensk medborgare från födelsen.med verkananses

detta slag, de jämställdhetshänseendeLösningar är mestav som ur
tilltalande, sammanhanghar i tidigare avvisats med motiveringen att
det skulle praktiska svårigheter fall barneti dessamöta stora att ge
retroaktiv från födelsen till faderns medborgarskap. Vad dessarätt stora
praktiska svårigheter består har emellertid aldrig ochi preciserats
kommittén ställer tveksam till tyngd.sig något Kommitténargumentets
kan för del sådan ordning skulle tillsin inte leda någraattse en
praktiska problem nämnvärd betydelse varken för de berördaav
familjerna eller för samhället. kanFör övrigt nämnas att mot-en
varande ordning tillämpas vid legitimationsförvärvredan enligt 2 §

medborgarskapsförvärv frånMedbL. sådant gäller nämligen tid-Ett
för föräldrarnas giftermålpunkten och i de fall då faderskapet vid

denna fastställts,tidpunkt inte konstaterandet barnetärännu attav
blivit beroende faderskaps-svensk medborgare framtidaav en
fastställelse. föreliggerdenna sedan emellertid barnet haNär anses
blivit svensk medborgare med verkan från för giftermålet,tidpunkten
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till några praktiskanågot såvitt känt för kommittén inte lettsom
det sagda finns det enligt kommitténsproblem. Med beaktande av

uppfattning tidpunkten för medborgarskapsförvärvetinte skäl göraatt
beroende förvärvet från modern eller fadern.skerav om

undersökning medborgarskaps-Kommittén har i avseendesin
länder huruvidarättsliga förhållanden i andra tagit reda på ordningen

det diskuterade slaget skulle kunna inverka negativt på barnetsav nu
möjligheter förvärva medborgarskap efter sin utländskaävenatt mor.
Inte något de tjugotre länder besvarat enkäten har såangett attsomav
skulle fallet, något ligger väl i linje med den rådandevara som
internationella bam få medborgarskaptrenden låta efter båda sinaatt
föräldrar.

Med beaktande sagda finner kommittén sammanfattningsvisdetav
födsbarn i Sverige och har svensk far alltid böratt ett som som

förvärva svenskt medborgarskap vid födelsen. bör gällaDetta även om
fadern avliden vid död svensksin medborgare.är men var

Huruvida den föreslagna ordningen bör komma utomlandsäven
födda barn till godo tveksamt. Ett skäl talarär i viss mån emotmer som

de utomlands födda barnen skall förvärva svenskt medborgarskapatt
vid födelsenautomatiskt de barnen- till frånskillnad de iär Sverigeatt

födda normalt kommerinte iväxa Sverige. Sett isoleratsett att upp-
för dettasig dock inteär avgörande betydelse eftersomargument av
den egentliga grunden för medborgarskapsförvärv dessa falli inte är
inväxande deti svenska samhället stället faderni svenskärutan att
medborgare. Skulle emellertid utomlands födda barnävenman ge
svenskt medborgarskap vid födelsen finns det enligt kommittén risk för
vissa mindre önskvärda konsekvenser. Således kan ifrågasättat.ex.man
det rimliga i barn föds utomlands skall förvärva svensktatt ett som
medborgarskap modern och fadern endast haft tillfälligtettom
förhållande och fadern kanske aldrig kommer träffa barnet ochatt
barnet inte heller vid tillfällenågot kommer besöka Sverige. Detatt
torde också så det i vissa dessa fall kan svårt elleratt tavara av vara
lång få faderskapettid fastställt. sagda lederDet enligt kommitténsatt
uppfattning till frågaregleringen i utomlands födda barn böratt om
utformas på vad gäller frågai föddasätt än i Sverigeannat som om
barn, något också tillåtet enligt Europarådskonventionen.ärsom

Utformningen förbestämmelser utomlands födda barn bör skeav
med beaktande det faktum förvärvet svenskt medborgarskap iattav av
dessa fall huvudsakligahar sin grund i fadern svensk medborgare.äratt

finns därförDet inte anledning villkoren restriktivagöra vadänatt mer
förbehövs undgå mindre önskvärda konsekvenser. Föratt attsom

undvika förvärv svenskt medborgarskap för de barn borav som
utomlands och huvud inte haröver någon kontakt med sintagetsom
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anmälningsförfarandesvenske far, bör blotta tillämpningen ett varaav
aktiv åtgärd fråntillräckligt. anmälningsförfarande kräverEtt en

medborgar-överförande svensktfaderns sida och därmed utesluts av
helst kontakt med ellerskap från fader varken har någonsom som

för bam.intresse sina
detlagakraftvunnet beslut i anmälningsärende innebärEtt ett att

medförtför alla avgjorts huruvida anmälanmed bindande verkan
eller måste därför föreligga giltigsvenskt medborgarskap inte. Det en

förfaderskapsfastställelse vid tidpunkten anmälan, något detsom
fadern det fall föräldrarna vid anmälnings-ankommer på styrka. Föratt

Sverige giltigheten faderskaps-tidpunkten inte tagit hemvist i är av
faststållelsen bedöma utifrån regleringen lagen 1985:367iatt om
internationella faderskapsfrågor.

medför föranmälningsförfarande risk i och för sig oönskadEtt en
konsekvens, vilken beaktas i sammanhanget. anmälnings-måste Ett
förfarande innebär nämligen barnet- föräldrarna elleränatt om genom
någon dessa frivilligt förvärvar svenskt kanmedborgarskap. Detav -
därmed enligt vissa länders rättsordningar finnas risk för barnetatten
förlorar det från modern förvärvade medborgarskapet. sådanEn
konsekvens allmänt olycklig och i synnerhet det förhållerär sigsett om
så, vilket ofta får fallet dei aktuella situationema,antas attvara nu
barnet i moderns hemland. därför angelägetväxer Det är attupp
moderns samtycke föreligger de falli då förvärvet svensktav
medborgarskap kan leda till förlust det utländska. de flesta fallIav
torde det förinte några problem de svenska myndigheterna attvara

förvärvet det svenska medborgarskapetavgöra kan komma attom av
påverka innehavet det utländska medborgarskapet. Skulle detav
emellertid råda någon helst tvekan i detta avseende bör självfalletsom
moderns samtycke infordras i dessa fall. Vad böräven sagtssom nu
dock gälla endast modern vårdnadshavare eller har del iärom ensam
vårdnaden barnet enligt lagen i det land barnet har hemvistom som

anfördaDet bör motsvarande tillämpning för falldet barnetäga inu
stället står under vårdnad särskilt förordnad förmyndare ellerav
liknande.

Enligt 2 § MedbL i dess nuvarande lydelse gäller barnet skallatta
lämna sitt samtycke det fyllt femton år. förarbetena motiveradesIom
bestämmelsen rimligheten barni uppnått denna ålder inteattav som

sin vilja skall bli svensk medborgare och följd däravmot som en
eventuellt förlora utländska medborgarskap.sitt gällandeDen nu
åldersgränsen har emellertid ifrågasätts olikai sammanhang och bl.a.

Åldersgränsutredningenföreslog i Bevakad övergång SOUrapporten
1996: l sänkning till tolvl l år.gränsenen av
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MedbL talar bl.a.åldersgränsenFör sänkning i 2 § atten av a
mål och ärendenbestämmelser i svensk ivetorätt rörrått somungasom

föreskrivsderas från tolv års ålder. Såledesregel gällerperson som
fårkap. den har fyllt tolv år i princip intei 4 5 § FBt.ex. att som

Vidare gäller enligt kap.adopteras samtycke. 21 5 § FBeget attutan
fårverkställighet mål vårdnad och i princip inte skeumgängeav om

fyllt tolv Ytterligarebarnets vilja det år. exempel ärettmot om
Föreskriften i 48 § namnlagen 1982:670 anmälanattom om namn-
ändring fyllt tolv fåravseende barn år i princip inte görasett somm.m.

samtycke.barnetsutan
saknas uppfattning bibehålla skill-Det enligt kommitténs skäl att

naden mellan åldersgränsenå sidan i nuvarande 2 § MedbL och åena a
andra sidan angivna åldersgränser i och namnlagen. kan ocksåFB Det
konstateras sänkning åldersgränsen allmänt innebäratt sett etten av
stärkande barnets i medborgarskapsärenden, något harrätt ettav som
värde i sig.

någon de exempliñeradeInte åldersbestämmelsema i ochFBav
namnlagen absolut alla lämnar för undantagsfall.är öppningutan en
Enligt namnlagen krävs inte barnets samtycke barnet ärt.ex. om
varaktigt förhindrat lämna sådant på grund psykisk störningatt av en
eller något liknande förhållande. finns skäl införaDetannat att en
motsvarande bestämmelse MedbL.i
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medborgarskapSvenskt7 genom
adoption

Inledningl

svenskaadopterasunder tolv årutländska barnflestaDe avsom
automatikmed imedborgarskapförvärvar svensktadoptivföräldrar
framgåttnuvarande MedbL. Soml §med regleringen ienlighet ava

de fall dågäller detta dock inte iunder avsnitt 2.3redovisningen ett
följdtillautomatisk giltighet i Sverigeadoptionsbeslut harutländskt av

rättsförhällandeninternationella1971:796i lagenbestämmelserna om
tillbarnet stället hänvisatfallet iså ärrörande adoption. När är att
debattföremål förnaturalisation, ordning varitansöka somenom

under år.senare

påAdoptioner gäller i Sverige7.2 som

grund lagav

DOOmbudsmannen etnisk diskrimineringoktober väckteI 1995 mot
frågaArbetsmarknadsdepartementenskrivelse till Justitie- ochi enen

nämnd för internationella adoptions-faktumdet Statensrör attsom
utländskt adoptions-frågor saknar behörighet godkännaNIA att ett

i detpå grund lag. Omständigheternabeslut gäller i Sverige avsom
fall hänvisade till följande.enskilda DO ärsom

giñ medsvensk medborgare och bosatt iLL USA. Hanär är en
har de och femårigamerikanska och tillsammans tioårigen son en

med-adoptivdotter, har såväl svenskt amerikansktKL. Sonen som
född amerikansktborgarskap medan i USA, har enbartKL, ärsom

hade hon enlighetmedborgarskap. Om i stället fötts i äktenskapet iKL
förvärvat svenskt medborgarskap vid födelsen.med § MedbL1 2

medborgarskap,hos Invandrarverk svensktKL ansökte Statens om
uppfylldefick avslag under hänvisning till hon inteattmen

fannsdet heller skälhemvistvillkoret i 6 § MedbL och inte göraatt att
till Utlännings-undantag från detta villkor. ärende överklagadesKL:s

erhållanämnden, beslut anförde det för skall kunnai sitt KLatt attsom
automatiskt förvärv svenskt medborgarskap i formellt hänseendeav
krävs det amerikanska adoptionsbeslutet godkänns likhetNIA. Iatt av
med Invandrarverket fann heller Utlänningsnämnden skälinte att ge
dispens från hemvistvillkoret.
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för skallmed konstatera det KLskrivelseavslutade sinDO attattatt
godkännerautomatiskt krävs NIAfå svenskt medborgarskap att

eftersommöjlighet detsaknaradoptionen göraNIA attattmen
bakgrundengrund lag. dengäller Sverige på Motadoptionen redan i av

lagändring borde övervägas.ansåg DO att en
Förmynder-anförde svarsskrivelsei sinJustitiedepartementet att

medborgarskapsfrågorvilket bl.a.betänkande, iskapsutredningens
fortfarande föremål förbehandlades,avseende adoptivbarn var

inriktningen påför tidigt sigberedning och det ännu yttraattatt omvar
medborgarskapgäller frågan svensktkommande förslag detnärett om

för adoptivbarn.
Förmynderskapsutredningens förslagAvslutningsvis kan attnoteras

förordadeden DO riktningen.inte har lett till någon ändring i av

Skrivelse från Adoptionscentrum7.3

Adoptionscentrum den auktoriserade adoptions-störstaärsom-
skrivelse tillorganisationen i Sverige har i kommittén tagiten upp en-

utländskafråga den situationen i Sverige bosattarör attsom
adopterar har medborgarskap.medborgare barn inte svensktett som

Adoptionscentrum anför följande:

får fråndag alla adoptivbarn utlandet automatiskt svensktnästan
medborgarskap och ordning fungerari med adoptionen. Denna väl.

automatiska medborgarskapet gäller dock för barnDet inte vars
adoptivföräldrar utländska medborgare.är

föreslåUtredningen har uppgift hur barn födsi i Sverigeatt som av
utländska medborgare ska kunna erbjudas svenskt medborgarskap. Vi
hemställer undersökerutredningen samtidigt hur barn adopterasatt som
från utlandet utländska medborgare bosatta i ska fåSverige kunnaav
svenskt medborgarskap.

Om utländska medborgare bosatta i Sverige adopterar barn från sittett
ursprungsland, så det oftast rimligt barnet behåller sittäreget att

ursprungliga medborgarskap. engelskt adopterarMen barnt.ex. ettom par
från Korea eller så barnetVietnam, kan det inte få engelskt
medborgarskap, eftersom makarna inte bosatta i Storbritannien. kanär Det

fåinte svenskt medborgarskap förrän efter flera år, eftersom föräldrarna
inte svenska medborgare.är

Eftersom svensk lag tillåter utländska medborgare adopterar frånatt ett
tredje land de bor såhär, borde svensk lag också det möjligtnär förgöra
barnet få åtminstonesvenskt medborgarskap falli de barnet inte kanatt -
få adoptivföräldrarnas medborgarskap."
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förslagKommitténs7.4

medborgarskap så långtfrågaadoptivbarn iKommittén att omanser
därförföreslårKommitténandra barn.medlikställdaskallmöjligt vara

på grundSverigeadoptionsbeslut gäller iutomnordisktett avatt som
förmedborgarskapsvensktförvärvautomatisktmedföraskalllag av

svensk med-adopterar ärnågonadoptivbamet personerna somavom
tolv år.fylltharoch barnet inteborgare

vidadoptivbarnföreskrivsFBföräldrabalkenkap. 8 § ettI 4 att -
tilläggereller författninglagbestämmelse itillämpning somannanav

adoptant-betydelse- skallrättsligeller svågerlagsläktskap anses som
föräldrar. makebiologiska Hartill sinabarnbam och inte somens

adoptivbarn, skall dock barnetellerbamandre makensadopterat anses
endastfrån det sagda gällerUndantagmakarnas omgemensamma.som

rättsförhållandetsföljerföreskrivet ellersärskilt natur.ärannat av
adoptivbarn i rättsligtbakom kap. 8 § FBGrundtanken 4 är att

likställda med biologiska bam.skallså långt möjligthänseende vara
mellaninnebära skillnader årättsligamed andra ordkan sägasDetta att

finnasadoptivbarn böroch andra sidanbiologiska bam åsidanena
sakligt motiverat.anledningendast då det någon ärav

viktigt ledsjälvfallet iMedbL år 1992Införandet §l ettvaraav
bl.a. DOrättsliga ställning i Sverige. Somadoptivbarnensstärkandet av

nuvarande den skillnadenden regleringeninnebär emellertidpåpekat
giltighet i Sverige intemed automatiskutomnordisk adoptionatt en

medborgarskapsförvärv ordning medani dennamedför tillrätt en
för giltighet i Sverige måsteutomnordisk adoption ägaattsom-

det sakligtdet.däremot Frågan årgodkännas NIA gör är omav -
skillnad.upprätthålla dennafortsättningsvismotiverat ävenatt

förarbetena tillberördes redan iaktuella frågeställningenDen nu
anförde departements-1991/92:90MedbL. propositionen 12a§ Il s.

adoptionsbeslutskilja mellanför del villechefen han ettatt somegen
nordiska ländernaeller deeller godkänts i Sverige i övrigameddelats

för giltigt här.i och kan visa sigadoptionsbeslut sigoch ett annat som
departementschefen,slaget, fortsattegäller beslut detdetNär senareav

landetgällande det främmandeofta ibehövs det utredning rätten om
föreligger.med verkan i Sverigedet står klart adoptioninnan om en

1996/9791,aktualiserades den proposition,Frågeställningen iäven
Iförfattnings-föregick ratiñcering Haagkonventionen.Sveriges avsom

MedbL anfördestill ändringarna i ochkommentaren 1 13a a
följande:
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"Ändringarna paragrafema följdändringar på grund tillträdet tilli är av
Haagkonventionen.

Lagrådet föreslår yttrande ordet "godkänts" bytsi sitt att ut mct
utländska adoptionsbeslut"gäller". Bakgrunden till förslaget vissaär att
rättsförhållandenlagen 1971:796 internationella rörandeenligt 3 § om

efter godkännande andraadoption gäller särskilt medan enligti Sverige
paragraf särskilt godkärmande.skall gälla utansamma

Enligt förarbetena ifrågavarande paragrafer ville skiljatill mellanman
adoptionsbeslut eller godkänts ellermeddelats i Sverige i de övrigaett som

nordiska länderna adoptionsbeslut giltigtoch härärannatett utansom
särskilt godkännande prop. l99l/92:9O 12.s.

Mycket talar för förslag,Lagrådets särskilt med beaktande Visaattav
utländskaandra adoptionsbeslut enligt Haagkonventionen skall gällaisom

Sverige särskilt godkännande kommer omfattasutan att av
bestämmelsema.

Enligt regeringens mening saknas det dock förunderlag dengöraattnu
ändringen Lagrådet föreslår. Regeringen har nyligen beslutatsom om
direktiv för parlamentariskt kommitté med uppgiftsammansatt atten se

lagen svenskt medborgarskap dir.över 1997:5. Fråganom om en
i enlighet med Lagrådets förslag bör kunna i detövervägas
sammanhanget."

ordningDen således för närvarande råder får inledningsvis densom
konsekvensen de aktuella adoptivbarnen inte med automatikatt nu
förvärvar svenskt medborgarskap. Regleringen innebär emellertid i
flera fall dessutom adoptivbarnet praktikeni frånär utestängtatt
möjligheten huvud erhållaöver svenskt medborgarskap, någotatt taget

hänger med de aktuella familjerna ofta borattsom samman nu
utomlands och adoptivbarnet därmed saknar möjlighet uppfyllaatt att
det hemvistkrav krävs för naturalisation är adoptivbarnet undersom
femton är och bosatt utanför sin medborgarskapsstat, uppställs dock
inte något krav på hemvisttid i Sverige. det fallFör familj-en som
bosatt i adoptivbarnets medborgarskapsstat har egenfödda bamäven-
kan situationen således bli den dessa barn och föräldrarna haratt
svenskt medborgarskap medan adoptivbarnet har det.inte enligtDet är
kommitténs uppfattning angeläget undvikamöjligt uppkomstenatt om

sådana splittringar i medborgarskapsbilden inom familj.av en
Som framgått den gjorda redovisningen det skälär angettsav som

till de aktuella adoptionerna inte med automatik medför förvärvatt nu
svenskt medborgarskap det dessai fall ofta behövs utredningattav en

gällande i det främmande landet innan deträtt står klartom om en
adoption med verkan föreligger.i Sverige Kommittén attmenar
problematiken i detta avseende börinte överdrivas regel börutan som
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deutlandsmyndigheterna-svenska ärfrån dekunna utgå att somman
kommerfrämstfrågor detta slagvilkamyndigheter hos attav

passansökningarsvenskaadoptivbarnenseftersomaktualiseras som
denframsnabbt kanrelativt enkelt ochdärregel lämnas in ta-
förföremålfrågorna stället blirmån ibehövs. denutredning Isom

självfalletkan dessabelägna myndigheter,Sverigebedömning hos i
denför få hjälp medutlandsbeskickningaktuell svenskvända tillsig att

behövlig.utredning som anses
fallenstakauteslutas det i någranaturligtviskan inteDet att

och därförlättillgängliginte heltså utredningenkommer ärattatt vara
emellertid enligtbörundantagssituationerpå tiden.drar något Dessaut

genomförs.ändringuppfattning hindrakommitténs inte att en
vidare tänkassällsynta undantagsfalländrad ordning kan iEn

adoptivfamilj felaktigt iutomlands bosattinnebära tror attatt enen
det oriktigtföreligger och därmedgiltig adoption ävenSverige - -

har svenskt medborgarskap.från adoptivbarnet Detta ärutgår att
Även adoptivfamiljemaönskvärd konsekvens.självfallet inte någon

förvända till sin svenska utlandsbeskickningbör emellertid kunna sig
olägenheter dettafå klarhet frågan. Med beaktande häravi samt att av-

försällsynta bör heller riskenslag förväntas bli mycket intekan -
nuvarandeavseende tillräcklig för denmissförstånd i detta i sig attvara

fåordningen skall bestå.
ändrad kansagda kommer ordning ocksåTill det sägasatt varaen

får rimligt adoption-naturlig. Härmed detatt attavses anses enmer
grund lag i medborgar-med automatik gäller i Sverige på avsom -

betydelse adoptioner vilkaskapshänseende tilläggs lika destor som
först måste godkännas NIA.av

det anförda finner kommittén övervägande skälMed hänvisning till
genomföras.för ändring det diskuterade slaget börtala att en av nu

följd den problematik påtalats DO,Som därav undanröjs aven som
förordadeförslag med vad Lagrådetlikaså kommitténsöverensstämmer

1996/97:91samband med beredningen regeringensi proposition omav
adoptionsfrägor.internationella

statistik antalet utomnordiskafinns inte någon utvisarDet som
medborgare.adoptionsbeslut där adoptivföräldrarna svensknågon ärav

förhållandevis begränsat antal vilket iSannolikt det sig dockrör ettom
den föreslagnasin antalet barn i praktiken berörsgörtur att som av

familjer ändringenändringen relativt få. dessa bam och derasFör ärär
finner principielltdock betydelse och kommittén den ävenstor varaav

viktig.
skrivelsen väcktAdoptionscentrum har i den redovisadeovan en

fråga adoptioner. Frågeställningen den situationenrör rör attannan som
utländskt barn.bosatta utländska medborgare adopterari Sverige ett
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skallanförts huvudregeln svensk adoptivbarnSom i rättär att anses
föräldrar.barn till biologiskaadoptantens barn och inte sina Isom som

vadlinje härmed föreslår kommittén i avsnitten 8.8 och 9.7 däratt som
omfattaförvärvsvillkoren för utländska barn skallanförs lättnader iom

adoptivbarninnebär med andra 0rd iadoptivbarn.även Detta att nu
fullt likställda med andra barn.aktuellt hänseende kommer att utvara

skäl införa ytterligareEnligt uppfattning föreligger intekommitténs att
lättnader förvärvsvillkoren för adoptivbarni
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barnStatslösa8

Inledning1

härstamningsprincipentillämparSverigekonsekvensernaBland attav
förvärvaralltidSverige inteföds ibarn ettmärks att som

födelsen. föds ibarnSåledes blirmedborgarskap vid t.ex. ett som
gällerstatslösa. Detsammabåda föräldrarnastatslöst ärSverige omom

respektivemedborgarskapvisserligen hartvå föräldrar varsmensom-
får barn i Sverige.territorialprincipenrenodlat tillämparland -

svenskföräldrarnauppkomma ärkan närStatslöshet även en av
svensk medborgarefall då fadernnämligen i de ärmedborgare, men

fall statslöstblir dessaiutländska Barnetgift med barnetsinte ommor.
hemland intelagstiftningen i hennesellermodern statslösär gerom

efter modern.medborgarskapbarn tillrätt
dvs. intestatslösa barn i SverigeantalettotalaDet personer som-

till 243uppgick den 31 december 1997 4fyllt årarton varavper-
Fördelningen på olika åldrar sågfödda Sverige.också i8833 är ut

följande.enligt

Ålder 0-1710-12 13-15 16-170-3 4-6 7-9

4243231 109Antal 1640 988 861 414

Varav
3883319 136 46föddai 961 7831638

Sverige

decemberdeni Sverige 31totala antalet statslösaDet perpersoner
innebär 70 %med andra ord nästanuppgick till vilket1997 6 139, att

under år.dessa artonav var



236 Statslösa barn SOU 1999134

8.2 konvention barnetsFN:s rättigheterom

Barnkonventionen
Barnkonventionen, vilken ratificerats Sverige förbehåll, trädde iutanav
kraft den september2 1990. Konventionen innebar för förstaatt man
gången formulerade barnets rättigheter på samlat isättett ett
internationellt bindande Med barnavtal. konventioneni varjeavses
människa under år, barnet blirinte myndigt tidigare enligt denarton om
lag gäller för barnet frågai myndighetsålder.som om

Konventionens artikel särskilt7 intresse dettaär i sammanhangav
eftersom den handlar bl.a. barns till medborgarskap.rätt Artikelnom
har följande lydelse:

skalll. Barnet registreras efteromedelbart födelsen och skall ha frånrätt
födelsen till förvärvarätt medborgarskap och, så långtett att ettnanm,
det möjligt, fåär vetskap föräldrarrätt sina och bli omvårdatatt om av
dem.

Konventionsstatema skall säkerställa genomförandet dessaav
rättigheter i enlighet med sin nationella lagstiftning och sina åtaganden
enligt tillämpliga internationella instrument på detta område, särskilt i
de fall då barnet skulle statslöst.annars vara

I den proposition föregick ratiñceringen Barnkonventionen,som av
1989/902107, övervägdes innebörden artikel punkt7 Iprop. av

propositionen gjordes den bedömningen artikeln vidatt en-
tolkning med andra internationella konventionersammantagen som

Sverige anslutit sig till på detta område- inte statslöst bamettger en
ovillkorlig från födelsenrätt till medborgarskap i det land barnetett
föds i får villkorasrätten nationell lag.utan Svensk torderättgenom
därför sades vidare inte komma i konflikt med artikelns stadganden.- -

De andra internationella konventioner regeringen åsyftade isom
sina överväganden denär internationella konventionen om
medborgerliga och politiska rättigheter 1961 års konventionsamt om
begränsning statslöshet. förstnämndaI konventions artikel 24av
punkt 3 varje barn har förvärvarätt medborgarskap.att att Iettanges
den andra konventionens artikel föreskrivsl fördragsslutandeatt stat
skall bevilja född på dessär territorium medborgarskapperson som om
denne skulle bli statslös. För medborgarskapet får statenannars
föreskriva villkor medborgarskap skall förvärvas jämlikt lag vidattom
sådan ålder och under sådana villkor i nationell lag.som anges
Beviljandet medborgarskap skall ske antingen automatiskt eller efterav
ansökan. Enligt det sistnämnda alternativet får för bifall till ansökan-
förutom sådana villkor sökandens ålderrör och hemvist- intesom
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och hanstatslösalltidsökanden varitvillkor attandra änställas attupp
brottsäkerhet ellerriketsbrotthar begått annateller hon inte mot av

eller mera.frihetsstraff fem åriföranledandesvårighetsgradsådan

Bamkommittén8.3

olikauppkom inomBarnkonventionenratificeringEfter Sveriges av
förenlig medsvensk praxishuruvidarättsområden frågan var

bakgrund fickbl.a. dennabestämmelser. Motkonventionens
hurbreduppdrag översynår 1996 i göraBamkommittén att aven

bestämmelserna itillförhöll sigoch praxislagstiftningsvensk
medborgar-överväganden såvittBarnkommitténskonventionen. avser

bästa ihuvudbetänkandetredovisades i Barnetsskapslagstiftningen
16.SOU 1997: lfrämsta rummet

lagstiftningen påfrågaislutsatsBarnkommitténs om
möjlighet fördet bör införasmedborgarskapsområdet att envar

ansöka svensktvistelse i Sverigeefter några årsstatslösa barn att om
motiverade sitt ställnings-Kommitténför del.medborgarskap egen

betänkandet:följande s. 224 itagande enligt

tillse barnkonventionsstat inteuppgift för varjeviktig"Det är attatten
åstadkommas såväl inhemskakanmedborgarskap.saknar Detta genom

antalet statslösa bamsamarbete. relativtinternationellt Detregler storasom
ordningen intepå den nuvarandehär landet tyder ärfinns i attsom

kan kommainnebär statslösa barntillfredsställande. ordningDenna attatt
medborgarskaphela sin sakna svensktfrån födelse och undersin uppväxt
vår meningoch beviljas sådant. Enligtföräldrarna ansöker ärinte omom

artikel ochförenlig med bestämmelsen i 7beskrivna situationen inteden
dess syfte.

Även medborgarskapslagstiftningsvenskartikel kräverinte7 attom
medborgarskap fråntill svensktföds i Sverige,varje barn rättensomger

finnas för statslösa bammening möjlighetfödelsen, bör det enligt vår en
förmedborgarskapansöka svensktnågra års vistelse i Sverigeefteratt om

medborgarskapslagendenföregripadel. översynUtan att somavegen
statslösa barnfråganmarkera viktenpågår vill vi ettatt att geav om

tillgodtagbar lösning. Med hänvisningfårmedborgarskap snarast en
rättigheterkan förvärva och tillerkännaspå bamBarnkonventionens attsyn

med sådantvi lösningrättigheterskilda från föräldrarnas ettattanser en
innehåll bör övervägas.
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8.4 europeiska konvention1997 års om

medborgarskap

Rubricerade konvention, inte i kraft, undertecknadesännu trättsom av
Till skillnad frånSverige den 6 november 1997. års europeiska1963

konvention begränsning fall dubbelt medborgarskapom avav m.m.
behandlar den konventionen i princip samtliga huvudaspekter pånya
medborgarskapsfrågor.

konventionens grundprinciperEn statslöshet så långtär attav
möjligt skall undvikas, fastnågot slås redan konventionensisom
ingress. Såvitt bam föreskrivs vidare artikeli 6 punkt 2 varjeattavser
konventionsstat i sin nationella lagstiftning skall föreskriva att
medborgarskap skall förvärvas barn föds inom dess territoriumav som
och födelsenvid förvärvarinte något medborgarskap.annatsom
Sådant medborgarskap skall beviljas antingen

a automatiskt vid födelsen,
b därefter, för barn förblivit statslösa, efter ansökan eller försom av

frågabarnet i till behörig myndighet deni ordning föreskrivs isom
konventionsstatens nationella lagstiftning. sådanEn ansökan får

beroende legal och varaktiggöras hemvist i konventionsstatenav
under tid högst fem år omedelbart innan ansökan gjordes.en av

Övriga8.5 nordiska länders lagstiftning och
praxis på området

Danmark

statslöst barnEtt fött i Danmarkär statslösa föräldrar ochsom av som-
bor i Danmark kan naturaliseras självständigt barnet fylltintetrots att-

år och övriga ordinarie förutsättningar förarton naturalisationtrots att
inte heller föreligger. Detsamma gäller föräldrarnasoavsett
medborgarskapsrättsliga förhållanden barnet de facto-om anses vara
statslöst.

Utöver barnet statslöst och borär respektive fött i Danmarkatt är
gäller enda förutsättning för naturalisation minst barnetsattsom en av
föräldrar har uppehållstillstånd i Danmark. fallFör detpermanent
föräldrarna endast har tillfälligt uppehållstillstånd gäller att
ansökningen naturalisation skall föreläggas Folketingets med-om
borgarskapsutskott. Hittills har det emellertid inte varit aktuellt för
utskottet ställning till någon sådan ansökan.taatt
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statslösa barnför ärnaturalisationsjälvständigtillMöjligheten som
följdinfördes tilldendåsedan år 1992,funnitsharfödda Danmarki av

förfinnsDetbarnkonvention.FN:sratificeringDanmarks av
så dessalagstiftningenändrapåplanernågra attnärvarande inte att

vid födelsen.medborgarskapdansktförvärvastället skullebarn i

Finland

förvärvarmedborgarskapslagenpunktenfjärde ettEnligt §l l mom.
och vid födelsenFinlandföds ibarnetmedborgarskapbarn finskt om

Huruvida föräldrarna,någonmedborgarskap iinte förvärvar stat.annan
dettaFinland saknar iuppehållstillstånd ihardem,eller någon av

betydelse.sammanhang
lagstiftningenändradiskussionerFinland förts vissahar i attDet om

förvärvetautomatiskadetdet visat sigeftersomavseendei detta att av
iinte alltid varitför dessa barn överens-medborgarskapfinskt

vilja.föräldrarnasmedstämmelse

Island

isländsktunderlättar förvärvlagreglerIsland har inte några avsom
Skulle sådanstatslösa.föds där såsomförmedborgarskap barn ensom

fallet gällervaritkänt inteinträffa vilket såvitt ännusituation -
eventuellställning tillharAlthingetemellertid det är att taatt ensom

för barnet.medborgarskapansökan om

Norge

förvärvarvid födelsen någotoch inteföds ibarn Norge,Ett somsom
efter ansökan.medborgarskapnorsktmedborgarskap, kan ges

beviljatsföräldrarna harförvärvsådantför ärFörutsättningarna attett
för sådantuppfyller villkorenuppehållstillstånd, ellerpermanent

födelsen.hela tiden sedanbott ibarnet har Norgetillstånd, och att
fall barnetdessaför naturalisation ivillkoruppställs detVidare attsom

efterfå medborgarskapkanförfarandeenkeltinte ett en avgenom
anmälan tilleller ingeansökanefterföräldrarna, attt.ex. genom

krav påfinns inte någotlandet. Detaktuellamyndigheterna i det
födelsen.helst efterkan inhemvisttid ansökan närutan somges
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8.6 Behovet ändrad ordningav en

Undvikande statslöshet viktig utgångspunkt förär svenskav en
lagstiftning och praxis på medborgarskapsområdet. Detta kommer till
uttryck bl.a. statslös regel kan naturaliserasattgenom en person som
efter fyra års hemvist i Sverige i stället för efter fem år, detärsom
normala.

Principen undvika statslöshet vidareär inskriven flerai deattom av
internationella konventioner Sverige åtagit sig följa. I artikel 7attsom
punkt i Barnkonventionen1 föreskrivs bamvarje skall hat.ex. att rätt

förvärva medborgarskap. 1997 årsatt Europarådskonventionen,ett
vilken dock inte kraft,ännu iträtt är konkret föreskriverän och attmer

barn föds i konventionsstat inte förvärvarett med-om som en
borgarskap vid födelsen, så skall medborgarskap kunna förvärvas

vid den tidpunkt då barnet sedan fem år har hemvistsenast i staten.
Som konsekvensernaärangetts Sverige tillämparattovan en av av

härstamningsprincipen det förekommer barn föds häratt såsomatt
statslösa. De möjligheter sådant barn har i skedeett att ettsom senare
förvärva svenskt medborgarskap enligtär i dag gällande regler
följande:

a Genom legitimation varvid förutsättningarna barnet skall haär att en
svensk far ingår äktenskap med barnets utländska innansom mor
barnet fyllt år. Barnet skall vidare ogiftarton 2 § MedbL.vara

b Genom anmälan enligt 2 § MedbL. Förutsättningarna enligt dennaa
paragraf fadernär sedan tiden för barnetsatt födelse skall ha varit
svensk medborgare och han enligt föräldrabalkens regler haratt
vårdnaden barnet eller med barnets Vidgemensamtom ensam mor.
sådant förhållande kan barnet innan det fyllt år förvärvaarton
svenskt medborgarskap anmålningsförfarande. barnetett Hargenom
fyllt femton år krävs det samtycker.att

c Såsom biperson i samband med någon föräldrarnaatt av
naturaliseras 6 § MedbL.

d Genom anmälan enligt 3 § MedbL varvid förutsättningarna är att
i fråga vid tidpunkten för anmälan har fyllt år. Hanpersonen arton

eller hon skall vidare ha sitt hemvist här i riket sedan fem år och
dessutom tidigare haft sitt hemvist här under sammanlagt minst fem
år. Under vissa förutsättningar, 5 § MedbL, kan statslöst barnett
vidare erhålla svenskt medborgarskap föräldrarna eller någonom av
dem förvärvar svenskt medborgarskap i enlighet med bestämmel-

i den redovisade 3serna nyss
e Genom självständig naturalisation vilket förutsätter sökandenatt

fyllt år 6 § MedbL.arton
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barnet förvärvarinnebäralternativsamtliga attförGemensamt som
beroendedessaålder ärårs ärföremedborgarskap attsvenskt arton av

medborgarskap. Isvensktförvärvarellerharföräldrarnaminstatt en av
fyllda, antingen göraefter årtillhänvisatbarnet artonatt,övrigt är

enligt 6 §naturalisationansökaellerMedbL§enligt 3anmälan om
MedbL.

inriktadedirektbestämmelser ärdagsåledes isaknarSverige som
födsför barnmedborgarskapsvensktförvärvunderlättapå somatt av

iförekommerdetsininnebär i attstatslösa. Detta tur atthär såsom
förårfyllttills demåste attväntastatslösa barn artonföddaSverige
underhärbottkanske hardemedborgaresvenskabli attkunna trots

rådandedenuppfattning ärkommitténsEnligthela sin uppväxt.
motivoch deartikel 7Barnkonventionensmedförenligordningen inte

nuvarandedenheller kommerIntegrund för denna.tillliggersom
föreskrivs iavseendedettavad imedförenligordningen att somvara

Europarådskonventionen.den nya
åtagandeninternationellakommandenuvarande ochSverigesRedan
åtagandenaktuellt avseende. Dessaändring ialltsåmotiverar nuen
tillhuvudskäletdärmed ocksåvilket är attsinbetingas i entur av -

möjligaisjälvklara i störstadetgenomförasändring bör att man-
skall slippa växamärmiskorförgarantiertillskapar attutsträckning att

innebär inteutanförskap detoch det attotrygghetdenunder somupp
Därtill kommeri någonmedborgare attaccepterad såsom stat. envara

mycketallmäntbarnen helt utgörstatslösaför de etttill förmånändring
lagstiftningenssvenskastärkandet denochutvecklandetledviktigt i av

statslöshet.undvikandeprincip avom
angelägetmycketdetkommitténfinner attSammanfattningsvis vara

underlättasyftedirekta ärbestämmelserinförs attMedbLdet i vars
föds här såsomför barnmedborgarskapsvensktförvärv somav

medgerredovisningenden tidigareframgåttstatslösa. Som av
rättigheteroch tillerkännasförvärvakanbamBarnkonventionen att

rättigheter.föräldrarnasfrånskilda

lösningarAlternativa8.7

födsför bammedborgarskapsvensktUnderlättandet förvärv somavav
följandedetolika Iske på sätt.statslösa kanhär såsom anges

denågraförVidare redogörsalternativ.tänkbarahuvuddragen i tre av
alternativen.med de olikaförknippadenackdelarrespektive ärför- som
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a Förvärv svenskt medborgarskap vid födelsen: dessaAtt bamav ge
medborgarskap automatiskt vid födelsen är de båda alternativ-ett av
och det långtgående i den Europarådskonven-mest som anges nya-
tionen.

Såväl den svenska lagstiftningen samtliga Sverige tillträddasom av
internationella konventioner på medborgarskapsområdet präglas av en

undvika statslöshet.strävan Det tydligaste fullt levaatt sättet att ut upp
till denna barnensträvan är svenskt medborgarskap redan vidatt ge
födelsen. Barnet skulle då undgå någon tid sitt livatt utanens av vara
medborgarskap. råder hellerDet inte någon tvekan detatt settom ur
berörda familjers synpunkt i många fall skulle ha värde, såvälett
symboliskt reellt, barnen redan från födelsenatt accepterassom som
fullt tillhöriga det svenska samhället.ut

En viktig aspekt i sammanhanget emellertidär automatisktatt ett
medborgarskapsförvärv inte med nödvändighet behöver förenligtvara
med föräldrarnas vilja. Som framgått den tidigare redovisningenav
inträffar det nämligen födsbam såsom statslösa i Sverigeatt trots att
föräldrarna har medborgarskap i någon I vissa fall kan barnet istat. en
sådan situation förvärva medborgarskap i föräldrarnas medborgar-
skapsland enkelt amnälningsförfarande. Man fårett utgå frångenom att

del föräldrar under sådana förhållanden föredrar barnet haren att
medborgarskap i land de själva och inte därutöver har ävensamma som
svenskt medborgarskap.

Ett med medborgarskap automatisktsystem vid födelsen innebär
vidare risk för praktiska olägenheter i avseende, hängeretten som

med den nyföddaprövning barns medborgarskapsstatussamman av
i folkbokföringshänseende.görs Denna prövning på intetsom som-

sätt är medborgarskapsrättsligt bindande utförs skattemyndig-av-
heterna i Sverige och normalt lederrunt den inte till någrasettom
problem. Ibland emellertidär frågan barns eventuella statslöshetettom
inte helt lätt och det haravgöra också förekommit,att inteänom
särskilt oña, Invandrarverket vid sin handläggningatt av
medborgarskapsärenden kunnat den i folkbokföringsregistretnotera att
intagna uppgiften statslöshet varit oriktig.om

Det kan i vissa fall fleradröja år innan någon svenskannan
myndighet Skattemyndighetenän har anledning ställning tillatt ta
medborgarskapsfrågan. Att vid sådan tidpunkt erhålla besked atten om
svenskt medborgarskap förelegataldrig kan förklarliga skälav vara
obehagligt och omskakande för barnet och dess familj, vilka under
barnets hela levnadstid levt i den fulla förvissningen barnet varitattom
svensk medborgare. Det enligt kommitténsär uppfattning angeläget att
undvika uppkomsten sådana situationer.av
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elleransöknings-medborgarskapsvensktb Förvärv ettgenomav
alternativetandrafödelsen:efter Dettidanmälningsförfarande kort

statslösa barnbeviljaEuroparådskonventionen äri attangessom
medgeralternativSåvitt dettaefter ansökan.medborgarskap avser

fårmedborgarskapförvärvförvillkordetkonventionen att avsom
tidunderlandethemvist ilagenlighaftbarnetföreskrivas att en av

villkoretSå längeansökan gjordes.omedelbart innanfem århögst
till varjesåledesfem år detöverskrider ärhemvisttid inteavseende upp

tidsgränsen.bestämmakonventionsstat att
medborgarskapethuruvidavarje avgöraockså tillDet attär statupp

anmälningsförfarande. Förellerefter ansöknings-skall förvärvas ettett
utifrån vilkalämpligenfrågadennavidkommande avgörssvenskt

därför tillåterkommerförvärvet. Kommitténförskall gällavillkor som
fråga.denna

anmälnings-elleransöknings-med tillämpafördelEn ettatt
påförsbarnrisken förundgårförfarande ettär ettattatt man

fördelföräldrarnas vilja. ärmed Enmedborgarskap i strid attannan
nackdelarnaavsnitt beskrivnaföregåendede ieliminerar somman

uppgifternainfördafolkbokföringsregistretde iföljer ettatt omav
bindande.medborgarskapsrättsligtintemedborgarskapsstatus ärbarns

skulle frågananmälningsförfarandeelleransöknings-Vid ett om
Invandrarverketskomma understatslösheteventuellabarnets
InvandrarverketsSamtligaordentligt utredd.och därmed blibedömning

de tvåfattasmedborgarskapsärenden på någonbeslut i av
naturliga skäloch helt ärNorrköpingmedborgarskapsenhetema i av

vad denmedborgarskapsstatus högre därfastställa änkompetensen att
beslut iskattemyndigheter. Lagakrañvunnalandets olikapåär

det iinnebär vidare, vilketanmälningsärenden ärochansöknings-
för alladet bindande verkanmedsammanhanget allra viktigaste, att

medfört svensktansökan/anmälanhuruvida aktuellaavgjorts den
ellermedborgarskap inte.

medborgarskaptilldela barnen svensktalternativetBeträffande att
värde, såväldet skulle haautomatiskt vid födelsen ettattangavs

födelsenredan frånbarnensymboliskt reellt, accepterasatt somsom
uppfattningsamhället. Enligt kommitténsdet svenskafullt tillhörigaut

stället väljerpåtagligt isärskiltförringas värdedetta inte om man
motiverasframför allt skullevaleteftersomförevarande alternativ, av

möjligtså tidigtföräldraviljantillgodosesträvan samt attatt somen
förvärvatverkligenhuruvida barnetklarhet i fråganbringa fullständig

medborgarskap.svenskt
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c Förvärv svenskt medborgarskap ansöknings- ellerettav genom
anmälningsförfarande efter fem års hemvist Sverige: lösningEni av
detta slag skulle innebära föräldrarna då barnet uppfyllt villkoretatt -

ha haft hemvist sedani Sverige fem år skriftligen på barnetsatt -
får ansöka svenskt medborgarskapvägnar alternativt anmälaom

barnets önskan bli svensk medborgare. Enligt Europaråds-att
konventionen detta förfaringssätt förbehålletär bam, vilket med andra
ord innebär det tillåtet föreskrivaär ansökan/anmälan måsteatt att att

in innan barnet fyllt år.artonges
Konventionens stadgande dennai del innebär vidare barn,att ett

föds i Sverige såsom statslöst kort tid därefter flyttarsom men som
härifrån, likväl skall kunna bli svensk medborgare enligt denna ordning

han eller hon i skede flyttar tillbaka till Sverige och föreettom senare
års ålder har hunnit bo här under oavbruten tid femarton år.en av

Vad under b anförts frågai allmänna fördelar med ettsom om
ansöknings- eller anmälningsförfarande i jämförelse med automatiska
förvärv självfallet tillämpligtär beträffande förevarandeäven
alternativ.

En modell detta slag innebär således barnet kan förbli statslöstattav
under de fem första åren liv.sitt Sveriges internationella åtagandenav

dock inteutgör i sig något hinder sådan ordning. Krav på femmot en
års hemvist således uttryckligenär tillåtet enligt 1997 års
Europarädskonvention och får förenligt medävenanses
Barnkonventionen.

8.8 Kommitténs förslag

Kommittén föreslår att
a statslöst barn föds i Sverige skall kunnaett förvärva svensktsom

medborgarskap anmälan barnet har permanentgenom om
uppehållstillstånd och hemvist i Sverige. En sådan anmälan skall

innan barnet fylltgöras fem år.
b statslöst barn kommer till Sverigeett skall kunna förvärvasom

svensk medborgarskap anmälan barnet har permanentgenom om
uppehållstillstånd i Sverige dessutom hemvist här sedan femsamt
år. En sådan anmälan skall innangöras barnet fyllt år.arton

c utlänning vid sin ankomst till Sverige statslös skall kunnaären som
förvärva svenskt medborgarskap anmälan han eller hongenom om
har uppehållstillstånd i Sverige dessutompermanent hemvistsamt
här sedan sju år. sådanEn anmälan skall innan utlänningengöras
fyllt tjugo år.
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såsomföttsföroch c står öppna ävenbAlternativen sompersoner
medborgarskap isvensktförvärvatinteSverigestatslösa i sommen

a-altemativet.medenlighet

statslösa barnför ärmedborgarskapsvensktförvärvunderlättaAtt av
uppgifterna iangelägnadeuppfattningkommitténs mestenligt en av

skisseradedevilketFråganmedborgarskapslag. ärmedarbetet avnyen
bör väljas.alternativen som

levadet tydligasteanfört sättetdet tidigare atthar iKommittén att
förstatslöshetundvikandeåtagandeninternationellatill våra avomupp

födelsen.redan vidmedborgarskapsvensktbarnenbarn att gevore
nackdelar. Denuppenbaraemellertid vissaordning följersådanMed en

alltid ivid födelsen inte ärautomatiskt förvärvallra viktigaste är att ett
föräldrarnafalldetönskemål. Förföräldrarnasmedöverensstämmelse

detbarnet fårkanskevill de ävennågonmedborgarskap ihar attstat
medborgarskap.svensktdärutövermedborgarskap och intelandets

till diskussionerFinland letthar imotsvarande slagErfarenheter attav
automatisktmednuvarande ordningenändra denförtshar attom

någotfåföds därför barnmedborgarskapfinsktförvärv utan attsomav
medborgarskap.annat

folkbok-under avsnitt 8.7berörts ärnackdelYtterligare attsomen
medborgarskaps-nyfödda barnsbedömningföringsmyndigheternas av

familjerinträffadärför kunnaskullebindande. Det attinte ärstatus
folkbokförings-myndighetsvensknågon änfram till dess att annan

vilket kanmedborgarskapsfrågan-tillställningharmyndigheten att ta
svensktbarn harfamiljensfelaktigalever dendröja flera år i tron att-

medborgarskap.
nackdelarnaberördadeuppfattning ärEnligt kommitténs avnu

förvärv vidautomatisktordning medde uteslutersådan tyngd att en
framhålla viktensärskiltsammanhangetvillfödelsen. Kommittén i av

vilketfrågandet gällertillgodosesföräldraviljan näratt om
skall ha.medborgarskap barnett

viktsärskildfäster kommitténc-alternativetochvalet mellan b-I
behövaskallföds intei Sverigei barnvid det angelägna att varasom

framstårstatslöshetårnödvändigt. Femför längre tidstatslösa än av
svensktuppfattning börenligt kommitténsonödigt lång tid ochsom en

födelsen.tillanslutningerbjudas barnen istället näramedborgarskap i
familjerberördafördelenviktigauppnås också denDärmed att ges

fulltredan tidigt betraktassignaler barnentydliga utatt somom
svenska samhället.tillhöriga det

enligt kommitténshär bör detoch hemvistfödelse i SverigeUtöver
uppehållstillstånd. Ifrågauppställas krav iuppfattning även typom av
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detta avseende kan konstateras det går viktig skiljelinje mellan åatt en
sidan uppehållstillstånd och å andra sidan tids-permanentaena

begränsade uppehållstillstånd. denEndast beviljats permanentsom
uppehållstillstånd betrakta invandrare ochär i Sverige har iatt som
princip här All övrigrätt vistelse i Sverigeatt stanna permanent.en som
grundar sig på någon tillstånd inklusive EES-grundadetyp av -
uppehållstillstånd tillfällig.är-

Den beskrivna skiljelinjen bör avgörande för fråganävenvara om
vilken uppehållstillstånd skall krävas för barn skalltyp att ettav som
omfattas de regler underlättar förvärv svenskt medborgar-av som av
skap. frågaI tillfälliga vistelser råder normalt presumtion för attom en
utlänningen inom relativt kort tid skall lämna Sverige och det dåär
också rimligt det medborgarskapsrättsliga huvudansvaret inte åvilaratt
Sverige. förordarKommittén därför uppehållstillståndatt permanent
skall förutsättning för medborgarskapsförvärv i denna ordning.vara en

Som framgått tillämpas i Norge ordning innebär detattovan en som
för förvärv norskt medborgarskap i de aktuella situationernaav nu
vidare krävs barnet inte enkelt förfarande kanatt fåettgenom
medborgarskap efter föräldrarna, efter ansökan ellert.ex.en av genom

inge anmälan till myndigheterna deti aktuellaatt landet. Enligten
kommitténs uppfattning bör något motsvarande villkor inte uppställas i
den svenska bestämmelsen. Med hänsyn till kravet på permanent
uppehållstillstånd råder förpresumtion barnet skalläven iatt stannaen
och iväxa Sverige. Vid sådant förhållande det enligtupp vore
kommitténs uppfattning föga ändamålsenligt kräva barnets familjatt att
vidtar aktiva åtgärder för barnet skall förvärva medborgarskap iatt
något land Sverige.änannat

De villkor kommittén föreslår såledesär det statslösa barnetattsom
föttär i Sverige och dessutom har uppehållstillstånd ochpermanent

hemvist här. Villkoren den karaktärenär de lämpar väl försigatt ettav
anmälningsförfarande och det saknas därför anledning föreskrivaatt att
förvärvet skall ske efter ansökan. Möjligheten till anmälan bör -
eftersom syftet med bestämmelsen justär underlätta förvärvatt av
svenskt medborgarskap för statslösa barn föds i Sverige inte ståsom -

hur längeöppen helst. föreslårKommittén anmälan i dessa fallattsom
skall innan barnetgöras har fyllt fem år.

Det hittills sagda barn föds i Sverige. Frågan då huräravser som
i medborgarskapshänseende bör på de statslösa barnman se som

Åkommer till Sverige efter sin födelse. sidan kan visserligenena
hävdas det faktum barnets födelseatt äger i börSverigeatt rum vara av
avgörande betydelse dettai sammanhang och de barn inte föds iatt som
Sverige därför liksom dagi bör få tillvänta ålderårs för kunnaarton att
förvärva Åsvenskt medborgarskap anmälan andra sidan kangenom
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mellanskillnadenmedför ettordningsådan t.ex.konstateras attatt en
barnstatslöstochSverigestatslöst iföds såsom ettbarn somsom

Sverigeiväldigt Detålder blirveckorsvid någrahit stor.kommer
svensktfödelse förvärvaefteromgående sintämligenkanfödda barnet

föräldrarnaför det fall intebarnetandradetmedanmedborgarskap -
årstillnormalt fårdessförinnan- vänta artonnaturalisationansöker om

medborgare.svenskdet kan bliålder innan
i Sverigesåvittför förslagetgrundtillskäl liggerDe avsersom

underbarnde statslösautsträckning ävengäller i högfödda barn som
angivnai detskillnadsåSverige. Enflyttar tillsin storuppväxt som
och börönskvärduppfattning därför intekommitténsenligtexemplet är

för denbestämmelser tillskapas ävenSåledes börundvikas. nunya
kategorin.aktuella

beaktandesärskiltoch medbedömningVid sammantagen aven -
finnerför barntids statslöshetlängreundvikaiangelägnadet att -

adoptivbarnstatslösainnefattande debarn, ävenstatslösakommittén att
ordning,medborgarskap isvensktförvärvarvilka inte somannan

medborgarskap undersvensktförvärvakunnatill Sverige börkommer
Sverigeuppehållstillstånd ide har samtförutsättning permanentattav

visarsådan ordningfem år. Medsedanhärdessutom hemvist en
skallmed deoch räknarhit vivälkomnabarnen attSverige är attatt

relativt kortför barnenförutsättningarnaDärmed ökarhär. attstanna
samhörighet ochkännaSverige kommerankomst tillefter sin att

barnentillkan bidranågotmed vårt land, ävenlojalitet attsom
Sverige.väl till ifinner sigsnabbare rätta

medborgarskap i dennasvensktförvärvavseendeanmälanEn av
fyllt år.barnet Dettainnanenligt kommittén görasordning bör arton

till Sverigebarn måste kommapraktikenmed andra ord iinnebär att ett
förvärvsmöj lighet.omfattas dennaförföre års ålder atttretton av

undantagslöstsaknar barnetsituationernaaktuellaI de nu
därmedriskeraranmälan och barnetförmedborgarskap vid tidpunkten

förvärvetsamband medmedborgarskap iinte förlora något annatatt av
varförbärande skäl tillfinna någrakansvenska. Kommittén inte ettdet
vilja. Detstrid med föräldrarnasstatslöst itillåtas förblibarn skulle

föreskrivavillkor för förvärvetdärför anledningsaknas att ettatt som
fyllt tolvdet år.samtyckebarn skall sitt omge

årsvidanmälan skallföreslår göraskommittén senast artonAtt att
syftetill främstaförslaget harmedålder hänger attattsamman

Samtidigtbam.medborgarskap för justsvensktunderlätta förvärv av
svensktför förvärvbarnet sittdenna ordninginnebär emellertid att av

vårdnad,föräldrarna eller, vidmedborgarskap beroendeär att ensamav
för-medverkar tillbarnetvårdnadenharden föräldrarna omsomav

Normalträkning.anmälan för barnetsupprätta settvärvet att engenom
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uteslutasemellertid inteproblem. kanleda till Dettorde detta inte några
grund deföräldrar- kanske påfall kan sådet i några attattatt avvara

svenskt medborgarskap avståransökansjälva fått avslag på sin om -
får svenskt medborgarskapderas barnfrån medverka till trots attattatt
och för uppfyller de formellade i sigbarnen vill det och trots att

möjlighet fördärförbör ävenförutsättningarna. Det öppnas upp en
efter uppnådd myndighetsålderunder viss tidmyndiga attpersoner

anmälningsförfarande.förvärva svenskt medborgarskap ettgenom
de myndiga här berörsfinner det skäligtKommittén att personer som

Vidarefram års ålder inge anmälan. börtid på sig till tjugo attges
till likhet medi dessa fall utsträckas sju år vilket- i vadhemvistkravet

före ålder-gäller de fall då anmälan måste års ii göras artonsom
innebär måste ha kommit till Sverige förepraktiken utlänningenatt

års ålder.tretton
dvs. vidbåda sista förvärvsaltemativen anmälanDe senast arton-

föttsrespektive tjugo ålder bör stå förårs öppna även personer som-
förvärvatsåsom statslösa i Sverige inte svenskt medborgar-sommen

fyllt femskap anmälan innan de år.genom

Iden

Bland de villkor för naturalisation föreskrivs MedbLi 6 § märkssom
sökanden skall ha styrkt sin identitet. Härmed sökandenatt attavses

skall styrktha ålder och normalt vilket medborgarskapäven hannamn,
eller hon har. kan emellertid ibland svårtDet fastställaattvara
medborgarskap på grund omständigheter sökanden inte råderav som

oklara hemlandsbestämmelser medborgarskap.över, Dettat.ex. om
då, under förutsättning identiteten fastställd,utgör i övrigt inteäratt

något hinder för naturalisation.
framgått underSom redovisningen finns frånavsnitt 2.9.1 detav

den januari 1999 möjlighet erhålla dispens frånl kravet på styrktatten
identitet i ärenden naturalisation. Dispensmöjligheten innebär attom en

inte kan styrka identitet- likväl kansin beviljas svensktperson som-
medborgarskap efter åtta års hemvist i Sverige han eller hon görom
sannolikt den identiteten riktig.uppgivna äratt

Frågan då uppställabör krav på styrkt identitetär i deävenom man
aktuella anmälningsärendena. Kommittén vill härvid inledningsvisnu

understryka barn föds i Sverige, och här tilldelasatt ett som som
personuppgifter, bör ha styrkt identitet skulledet såävenanses om vara

det i något avseende råder oklarhet i fråga föräldrarnas identitet.att om
Skulle det råda sådan oklarhet beträffande föräldrarnas medborgarskap

det inte går fastställa huruvida barnet statslöst eller inte, böräratt att
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barnet börinte drabba barnetuppfattningdetta enligt kommitténs utan
bestämmelsenföreslagnaomfattas densådan situationiäven aven

föds i Sverige.statslösa barnavseende som
identitetsproblematik i deeventuelltillsagda lederDet att nu

tillkommertill de statslösa barnbegränsadaktuella fallen är som
före årsbestämtunder sin uppväxt, närmaregång trettonSverige någon

de svenskadessa barnvissafrånålder. kan utgåMan att avav
identiteter.bedömas ha styrktakommerintemyndigheterna att

handlar dethärleds från föräldrarnanormaltbarns identitetEftersom ett
identitet, någotföräldrar kan styrka sinintebami realiteten varsom

frånochfråga flyktingarvanligt iförhållandevisär personeromsom
flyktingar kanVad gälleradministration.fungerande statligländer utan

under sålämnat hemlandsittdet sigrörat.ex. somom personer
få med sig sinade inte hunnitbrådskande formerdramatiska och att

frågaförlorat dem under flykten. Iidentitetshandlingar alternativt om
statlig administrationfungerandefrån länder utan personerpersoner

flyktliknandesitt hemland undersällan lämnarför övrigt intesom
och identitetshandlingarproblemet iomständigheter består att pass--

myndig-ofta underkänns de svenskautfärdade deras hemlandi av
heterna medborgarskapsprövningen.vid

möjlighetnaturalisationsärendenfinns detSom iangetts numera en
medborgarskaplikväl bevilja svensktfall oklar identitetiatt av

för sökandenförutsättningarna detdispensvägen. är görEn attav
riktig. fråga sannolikhets-den uppgivna identiteten Isannolikt äratt om

Socialförsäkringsutskottet betänkandetbedömningen anförde i
omständighetl989/99:SfU3 9Medborgarskap och identitet att ens.

sökanden vidhållit uppgifter sinbör väga ärtungt omsammasom om
Talar sådant fall ingaidentitet under hela vistelsen i Sverige. i ett

uppställasden uppgivna identiteten, bör det inteomständigheter emot
fall dåuppgifterna skriftlig utredning. dekrav på stöds Iatt enav annan

alltjämt enligtändrat identitetsuppgifter har det-sökande har sina
efter påpekande någonutskottet betydelse ändringen skett avom-

uppgifterna initiativ.eller de lämnats på Harmyndighet egetom nya
kan styrkas kan dettasökande själv del identiteten inte utgörai ettatt

skall vidtrovärdighetsbedömningförsvårande i den görasmoment som
dispensprövningen.

riktarbeskrivna bedömningen primärtsig självt denDet säger att nu
familj ochin på uppgifter från de isig attvuxna personerna en

sannolik därmedhuruvida barnens uppgivna identitetprövningen ärav
bedömning frågahelt avhängig den inormalt görsär omsom

naturalisation kan detta- konsekvensföräldrarna. ärendenI som enom
naturaliserasunder år i princip enbartartonatt somav personer

bipersoner barn drabbas föräldrarnas ändrade ellerinnebära att av-
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beviljasheller barnensådant inteuppgifter på sättotillräckliga att
hemvisttidvillkoretdet föreskrivnamedborgarskapsvenskt trots att om

uppfyllt.och för sigi är
barn ellerdet enbartdiskuteras äranmälningsärendenI de nusom -

barn- dehit ärkommitfalli vart personer somsomsomsompersoner
påidentitet behöver intebarnsdessaFråganmed beslutet. omavses

kopplad tillomedelbartnaturalisationsärendenisätt varasamma som
Kommitténellerstyrka sin identitetförmåttföräldrarnahuruvida ser

förvärvbarnensönskvärtprincipiell synpunktdet tvärtom att avsomur
grundskall försenas påmedborgarskap intesvenskt attt.ex.av

tillvid ankomstenuppgifter sin identitetoriktigaföräldrarna lämnat om
Sverige.

styrktidentitet görbetydelsen årUppenbart är attatt personsenav
barn.hos litettyngd hos ängällande medsig större ettvuxen personen

handlakommer detärendenade aktuellaI att om personer somnu
haft hemvistålder och därefterföre årsanländer till Sverige tretton som

bam relativtvid ankomst således isinhär i fem år. Personerna årminst
därförsaknar deras tidigare leverne ivandelssynpunktlåg ålder och ur

beviljatsdessaTill det kommerprincip intresse. att unga personer
identitet, vilken ocksåuppehållstillstånd i Sverige i visspermanent en

Normalt har barnen därefter levt igrund för folkbokföringen.ligger till
medverkat iunder fem år i Sverigedenna identitet minst -

fostrats härhar utvecklats ochförskoleverksamhet, skola Degått i m.m.
registreradehuvud kända ellervårt land inteoch de i överär taget

finns angivet detdet iunder något än permanentaannat somnamn
uppehållstillståndet.

kan kommittén någrabeaktande det sagda inteMed senuav
medborgarskaphinder låta de aktuella barnen iavgörande mot att nu

folkbokförda föreslården identitet i vilken de i Sverige. Kommitténär
låta föräldrarnasdärför med beaktande alternativet äratt attav-

barnen last formoförmåga styrka sin identitet komma till iävenatt av
villkor för förvärvförsenade medborgarskapsförvärv detatt som av-

uppställassvenskt medborgarskap aktuell ordning inte bör krav påi nu
förstyrkt identitet. bör gälla det fall den vidDetta även

amnälningstidpunlcten folkbokförda identiteten för barnet inte är
densamma vid ankomsten till Sverige. heller denInteuppgettssom
omständigheten föräldrarna under vistelsen i ändrar sina ochSverigeatt
barnens identitetsuppgifter drabbabör således barnen på sådant sätt att
dessas förvärv svenskt medborgarskap fördröjs.av
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på hemvisttidKravet viss

de statslösakrav påinte någotföreslår kommitténframgåttSom att
minstatid förskall ha vistats här någon vissföds Sverigebarn i attsom

gäller statslösa bammedborgarskap. Vadbeviljas svensktkunna som
respektive sju årskrav på femföreslås däremotkommer till Sverige

före efter det ianmälan ellerhemvist beroende på görs att personenom
utgångspunkterallmännaföljande några.fråga fyllt år. detIarton anges

beräkningbör vägledande viduppfattningkommitténsenligt varasom
hemvisttidema.de föreslagnaav

för praxis iredogjorthar avsnitt 2.9.3.2Kommittén i
hemvisttidentidpunkter från vilkanaturalisationsärenden såvitt avser

förhemvisttidenframgår bl.a.beräknas. redogörelsenAv att en
från inresedagennordisk medborgare, räknasutlänning, inte är omsom

uppehållstillstånd förhaftredan vid inresan i Sverigehan eller hon
viduppehållstillstånd för bosättning saknasbosättning. de fall dåI
förhemvisttiden från tidpunktenankomsten till räknas i ställetSverige,

självfallet förutsätt-ansökan sådant, dock under givnautlänningens om
denbifalls. bör liksomansökningen Det sagdaningen att senare -

redovisas i avsnitt 2.9.3.2 tillämpas ipraxis i övrigt även sam-som -
medborgarskap den ordningen.band med förvärv i aktuellanuav

aktuella fallVad gäller beräkningen hemvisttidema ii övrigt av nu
anmälningsförfarandet-konstaterar det här frågakommittén äratt som

därfördispensmöj ligheter och det kan aldriginte någraom rymmer-
bli fråga underskrida kraven på fem respektive års hemvist.sjuattom

emellertid med haDetta inte liktydigt utlänningen måste varitär att
feminnanför Sveriges de respektive sju åren.gränser senaste

Sedvanliga släktbesök andra liknande besökkortare ochsemesterresor,
utlandet bryter påverkar heller beräkningeni inte hemvistet. De inte av

hemvisttiden.
bakgrundenUtlandsvistelser slag bör bedömas den attannat motav

hemvist på den han eller honnormalt ha sitt där ärorten person anses
avsikt Hemvist på alltsåboende med kvarstanna. viss ortatt ansesen

föreligga bosättningen med hänsyn till vistelsens varaktighet ochom
omständigheterna måste stadigvarande. Omi övrigt anses vara en

enligt kommitténs uppfattning princip tvålämnar Sverige bör iperson
rekvisit uppfyllda hemvist skallför i Sverigeattvara personens anses

skallbrutet. det första ha ändrat sin vanligaFörvara personen
vistelseort han eller hon normalt det landet. Vidareså vistas iatt nya
skall utifrån objektivt konstaterbara omständigheter- såsompersonen
familj, bostad, anställning kunna ha för avsikt ietc. att stannaanses-
det landet tills vidare eller under mycket lång tid.nya
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följandeuppfattning tillkommitténsanförda leder enligtDet att
normalt bör innebärainteutlandsvistelse atttyper anses en personav

bryter sitt hemvist i Sverige:

angelägenheterhemlandet i privataunder något år vistats ia den som
eller dylikt,för vård sjuk anhörigsåsom av

utomlands pair ellervistatsb den under något år som ausom
utbytesstudent,

värnplikt,hemland endast förc den vistats i sitt göraattsom
utlandet,år studerat id den under något eller någrasom

utomlands,eller år arbetate den under något någrasom
sitt yrke under något eller någraf den för vidareutbildning inomsom

utomlands.år hänvisad till utbildningvarit

framhållas utlandsvistelser dettydlighetens skull börFör att nuav
således normalt bör brytaexemplifierade slaget- de inteäven ansesom

krävs utlänningenfår medråknas i den tid förhemvistet inte attsom-
till svenskt medborgarskap. Effektenskall berättigad attavvara

regel ställethemvistet dessa fall inte brutet ii är attansessom
behöverutlänningen efter återkomsten till Sverige inte börja frånom

hemvisttid han eller hon får medräknanoll vid beräkningen utanav
till föreden hemvisttid hänförlig tiden utlandsvistelsen.även ärsom

förklarliga skäl det några exakta tidsgränser förAv går inte att ange
utlandsvistelser det angivna slaget skall ha brutitnär av nu anses

hemvistet. Kommittén vill emellertid sin principiella uttalameningsom
den rådande samhällsutvecklingen innebärande allt fler internatio-att -

nella kontakter form studieutbyte, utlandsarbeten, biståndsarbetei av
bör beaktas sådant de tillämpandei praxis på myndig-sättetc. att-

heterna helt allmänt intar hållning till utlandsvistelsergenerösen av
detta slag.

anförts börVad i detta avsnitt enligt kommitténs uppfattning isom
tillämpliga delar gälla naturalisationsärenden.iäven

Övrigt

förbestämmelser förvärv svenskt medborgarskap statslösaNya avom
barn innebär det Sverige uppkommeriatt typen ny av
medborgarskapskonstellationer familjer, nämligen familjer där barneti
har svenskt föräldrarna utländska medborgaremedborgarskap medan är
eller statslösa. föreslagna ordningen kan därmed kommaDen att
medföra konsekvenser för det fall det i sådan situation skullevissa en

föräldrar.bli aktuellt utvisa någon barnets Frågan utvisningatt av om
föräldrarnaskan i praktiken uppkomma antingen någonom av
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återkallas demuppehållstillstånd löper eller eller någon görut om av
sig skyldig till brott.

får uppehållstillstånd återkallasEnligt kap. 9 UtlL2 § ett om
utlänningen medvetet lämnat oriktiga uppgifterhar varitsom av
betydelse för få tillståndet eller medvetet förtigit omständigheteratt av
sådan betydelse. Vid bedömningen uppehållstillstånd börettav om
återkallas kan bli aktuella-skall i de fall här dvs. då utlänningensom
har till utlänningens tillin i Sverige hänsyn anknytning dettasrest -

samhället andrasvenska och till humanitära skäl talar mot attom
tillståndet återkallas. skall,Därvid alltjämt enligt lagrum,samma
särskilt beaktas utlärmingens levnadsomständigheter och familje-
förhållanden hur länge utlänningen har vistats i Sverige. Omsamt
utlänningen har vistats här fyra år uppehållstillstånd, fårmedänmer
beslut återkallelse fattas endast det finns synnerliga skäl.om om
Paragrafen har haft nuvarande lydelsesin sedan den februaril 1998
och i den föregickproposition ändringen, 1997/98:36, anförs bl.a.som
följande den sammanvägning samtliga omständigheter skallom av som

ärendei återkallelse uppehållstillståndgöras s. 21:ett om av

"De fall där återkallelse kan frågakomma i kan skildavitt slag. Detvara av
inte möjligt eller lämpligtär i detalj söka förutse de omständigheteratt som

kan förekomma. Uttryckt andramed 0rd det ofrånkomligtär närmareatt en
precisering de olika omständigheter kan ha betydelse vidav som
sammanvägningen tyngdoch vilken de skall ha kommer utvecklas iatt
praxis.

exempel på faktorEtt vid sådan sammanvägningväger tungten som en
dock utlänningenär har familj i Sverige svenska medborgareärom som

eller uppehållstillstånd föremålinte för återkallelse.är En tungtvars annan
vägande omständighet barn fått anknytning till Sverige berörs.är om som

återDet bör igen betonas tvådessa exempel inte uttömmandeutgöratt en
beskrivning faktorervilka skall vägande vid dentungtav som anses
sammanvägning måste göras."som

I propositionen jämförelservidare med vad gällergörs vidsom
Ävenutvisning på grund brott. i sådan situation gäller attav en

domstolen den utlänningnär skall utvisas skallöverväger taom en- -
hänsyn till utlänningens anknytning till det svenska samhället. Vidare
skall, precis då fråga återkallelse uppehållstillstånd,ärsom om av
särskilt beaktas utlänningens levnadsomständigheter och familje-
förhållanden hur länge utlänningen har vistats Sverige.i Ensamt
utlänning har vistats i Sverige med uppehållstillstånd ipermanentsom
minst fyra år åtal väcks, eller dånär varit bosatt i Sverige sedansom
minst fem år, får utvisas endast det finns synnerliga skäl. Förom
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åtnjuterflyktingarinnebärandereglergäller särskildaflyktingar att
utlänningarvad övriga gör.skydd utvisning ånstörre mot

där återkallelsemåli varjemyndigheternasagda framgårdetAv att
skallaktualiseras görautvisninguppehållstillstånd eller enav

Därtillomständigheter.föreliggandesamtligasammanvägning av
oändliga.i detmål kan varieraolikaiomständigheternakommer att

vad gälleriakttasförsiktighet måsteskälförklarligainnebärDetta attav
medborgarskapsvensktförvärvhurfrågagenerella slutsatser i avom

någonutvisamöjlighetenpåverkabarn skulleför statslösa att av
det i Vissaemellertidkanmycket sägasföräldrar. Såbarnets att
föräldrarna.utvisa någonbli svåraresituationer kommer attatt av

praktikenemellertid idetkommerbedömningEnligt kommitténs att
därför uppenbartfall och detantalmycket århandla ringa attettom
fördelar stårdevidamed denna effekt övervägsnackdelen attsomav

medborgarskapsrättsligadessasstatslösa barnen närvinna för de
stärks.ställning
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med enbart utländskt9 Barn

medborgarskap

Inledningl

förvärvar något landsvid födelsen enbartEtt barn annatsom
defödelselandets intemedborgarskap är sättän samma som

föremål internationella konven-för beskydd i olikastatslösa barnen
medborgarskapsområdet.på naturliga förklaringen till dettioner Den

erhållerstår i fallfinna i den förstnämnda barn vartatt att gruppen av
något ställning i medborgar-medborgarskap vid födelsen och derasatt

mindre de statslösa barnens.skapshänseende därför änär utsatt
i Sverige förvärvar endast utländsktbarn vid födelsenAtt ett

inträffamedborgarskap kan enligt den nuvarande ordningen närt.ex.
får sin ankomst omfattas denutländska bam efter hit. Vidarepar

föds i Sverige farsituationen barn har svensk ochatt ett ensom en
gifta med varandra. barnet i detutländsk vilka inte Förär attmor,

skall förvärva utländskt medborgarskap detsistnämnda exemplet är
förutsättning lagstiftningen i modernsdock tillkommande atten

sådanimedborgarskapsstat föreskriver moderns medborgarskapatt en
påsituation överförs barnet.

föds angivna förvärvarbarn under de omständigheternaEtt som nu
Ärsåledes medborgarskap automatiskt födelsen. faderninte svenskt vid

ifinns det dock vissa bestämmelser MedbL underlättarsvensk som
Såledesför bli svensk medborgare. gäller enligt 2 §barnetäven att

ingår såäktenskapMedbL svensk med utländsk kvinna,att manenom
blir före äktenskapet fött barn till makarna svensk medborgare under

år.förutsättning ogift inte fylltbarnet och har Vidare gälleräratt arton
enligt § MedbL fadern svensk tiden för2 medborgare sedanäratta om

vårdnadenbarnets födelse dessutom har del i barnet i enlighetoch om
så förvärvamed FB:s regler, kan barnet svenskt medborgarskap genom

år. bådaanmälan innan det fyllt Utöver dessa paragrafer finns detarton
inte någraemellertid bestämmelser direkt inriktadeär attsom
förvärvetunderlätta svenskt medborgarskap för den aktuellaav nu

intebarn. För det fall minst föräldrarna har ellergruppen av en av
såledesförvärvar medborgarskap påsvenskt dessa barnär även samma

de hänvisade årstatslösa barnen till efter fylldasätt att artonsom
antingen anmälan enligt 3 § MedbL eller ansöka naturalisationgöra om
enligt 6 MedbL§
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debatten väckt fråganoffentligaår har i denUnder ommansenare
aktuella barnför den härborde underlättainte attgruppen avman

medborgarskap.erhålla svenskt

1996/97:Sf 608Riksdagsmotionen9.2

riksdagen imotion tillm.fl. i oktober 1996Nalin Baksi s ingav en
förälderföds Sverige och harföreslås alla barn ivilken att ensom -

svenskt medborgar-uppehållstillstånd skall erbjudasmed permanent -
direktivåberopas särskilt i kommitténsvid födelsen. Motionenskap

helhet.och återges därför här i sin

förvirrande.två kan både berikande ochi kulturer DetAtt växa varaupp
föräldrar bekräfta. föddaflesta invandrade ikan de bam med De ärsom

förstå föräldrars kultur. vardag bestårSverige kan aldrig helt sina Deras
svenska skolor, svensk fritidsverksamhet, svenskasvensk barnomsorg,av

Samtidigt finns det för de flesta delar denstäder och svensk natur. av
kulturen obegriplig eftersom föräldrarna inte kan sinasvenska är sättasom

får de berikande inblickar någon främmande kultur.barn in i den. stället iI
ofta förväntningar barnen ska ha förståelseFöräldrarna har störreattom

för vad möjligt aldrig hardet gamla hemlandets kultur än är närsom man
konflikter familjerna och barnenbott skapar iDetta ger

identitetsproblem och skuldkänslor.
föds i Sverige och föräldrar har utländsktBarn som vars

medborgarskap får i dag automatiskt föräldrarnas medborgarskap. Med det
föddasignalerar samhället till barn i Sverige de inte riktigt hörär attsom

hit, med ska här. förstärker detvi inte räknar de Vi budskapetatt stannaatt
många får sina föräldrar; de inte har någon knyta till deträttatt attav an
här landet, de egentligen borde känna samhörighet med någotstörreatt

födda invandrade föräldrar fåland. Barn borde känna detärannat som av
privilegium ha tillgång till två kulturer och aldrig behöva riskeraett attsom

känna sig avvisade bägge.att av
Därför föreslår födsjag alla barn i Sverige och har förälderatt som en

uppehållstillstånd skamed erbjudas svenskt medborgarskap vidpermanent
födseln.

SocialförsäkringsutskottetMotionen behandlades i betänkandetav
l996/97:SfUSvenskt medborgarskap 14. Utskottet avstyrkte bifall till

motionen under åberopande denna kommittés arbete ochattav
överväganden bör avvaktas.
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konventioneuropeiskaårs19979.3 om

medborgarskap

motsvarighetaktuella barnendesaknarinledningsvisSom angetts nu
internationellaolikastatslösa barnen åtnjuter idebeskyddtill det som

Europarådskonventioneni denartikel punkt 46konventioner. I nyae
lagstiftningnationellai sinkonventionsstatdock varjeföreskrivs att

förmedborgarskap i ärförvärvskall underlätta staten personer somav
där.och varaktig hemvisthar legalterritoriumfödda inom samtstatens

exempel på åtgärderförklarande någrakonventionensI text anges
kravet påmedborgarskap: sänkningunderlättar förvärv avavsom

lägreförenklad procedurspråkkrav,mindrehemvisttid, stränga samt
främstartikel punkt vidare den6 4avgifter. fråga just sägsI atteom

invandrare.och tredjefrån andra generationenstäcker ansökningar
invandrare tillhörande dessa generationerframhåller vidareMan att

ellereftersom de tillbringar all,landetlättare i detintegreras nya
också lättare kunnadär. bör därföråtminstone delar sin Deuppväxtav,

förvärva medborgarskap.den statens
till legitimationsförvärv enligtmöjligheternaSverige har utöver-

enligt MedbLoch förvärv anmälan 2 §2 § MedbL agenom -
direkt inriktade på underlättavisserligen regleringa är attsom

ochförvärvet medborgarskap för barn föds i Sverigesvensktav som
utländskt medborgarskap. Bestämmelsernadå förvärvar enbart omsom

§ MedbL kommer emellertid dessaförvärv anmälan i 3 ävengenom
detta lagrum förvärvar utlänningbarn till godo. Enligt somen -

från och dessutomhaft i Sverige fyllda åroavbrutet sitt hemvist sexton
under fem svenskthaft hemvist här sammanlagt minst år-tidigare sitt

föreinge anmälan efter tjugoett tjugotremedborgarskap att mengenom
Är förvärvfyllda. sökanden alternativt styrker svensktår statslös, att av

utländska medborgar-medborgarskap skulle medföra förlust detav
förutsättninganmälan redan vid års ålder underskapet, får göras arton

sedanför anmälan har sitt hemvist här i rikethan eller hon vid tidenatt
haft sitt hemvist här under sammanlagtfem år och dessutom tidigare

minst fem år.
förutsättningutländska barn har således underSverigeI uppväxta -

förutsättningarna uppfylldade i § MedbL angivna är3att enav -
ålder erhålla svenskteller tjugoett årsabsolut vidrätt att arton

förenklatsker anmälan,medborgarskap. ärFörvärvet ettgenom som
från fallet vidtill skillnad vadoch billigt förfarande, och ärsom

någradet kravet på hemvisttid intenaturalisation uppställs utöver
slutsatsenMed beaktande härav kan denvillkor fråga skötsamhet.i om
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står strid medhänseende inte iaktuelltdras svensk lagstiftning iatt nu
Europarådskonventionen.denregleringen i nya

Deltagande Skolresori9.4

saknar svensktbarn bor i SverigeBland konsekvenserna att ett somav
problem barnetfall kan uppståmärks det i vissa närmedborgarskap att

särskilt kännbarDenna konsekvens kanutlandsresa.vill göra varaen
då på mycketskolresa, eftersom barnethandlardetnär ettom en

för honom ellerandra villkor gäller justpåtagligt får upplevasätt att
klassen.henne för övriga iän

emellertidEES-länderrespektiveskolresor inom EU- ärSåvitt avser
har nämligenlöst. medlemsländerdenna problematik EU:snumera

för eleverförenklingar vid skolresorunder år 1997 vissaenats somom
fast bosatta något EU-land. Förenkling-medborgare iinte är men --

behöver eller viseringbetyder sådana elever inte sigatt vare passama
Överenskommelsen ländervid EU-land. gäller deinresa i ävenett annat

till EES-avtalet.anslutnaärsom
Invandrarverket för detta ändamål utarbetat blankettenhar

deltagare i Skolresor inom Om elev,Förteckning EU.över en som
eller EES-land, saknar skallinte medborgare i något EU-är eget pass

fotografi eleven. Blanketten skallblanketten förses med på den
Invandrarverket och fungerar sedan ocksåundertecknas som pass.av

eleven på har in i Sverige.Invandrarverket intygar rättatt nytt att resa
medförasredogörelse för syftet med skall påBlanketten och en resan

och för gränskontrollen vid i någotvisas inresa EU-annatresan upp
eller EES-land.

följande länder medlemmar Belgien,närvarande i EU:För är
Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg,Danmark, Finland,

Spanien, Storbritannien, Sverige, TysklandNederländerna, Portugal,
Österrike. sammanhanget bör vidare erinras ditoch Norge,l attom

anslutet till EES-avtalet.svenska skolresor går,många är

länders lagstiftning ochNågra andra9.5

områdetpåpraxis

Danmark

bestämmelser direkt inriktade påDanmark har inte några är attsom
medborgarskap for den aktuellaunderlätta förvärv danskt gruppenav

barn.av
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möjlighet till förvärvSverige,finns dock, precisDet avsom en
vid fyllda respektive tjugoett år.anmälanmedborgarskap artongenom

gäller vidtill innehåll helt vadsittBestämmelserna motsvarar som
medborgarskap enlighet med MedbL.i 3 §förvärv svensktav

föräldrarnahuvudregeln barn följer iDanmarkI är att ett
fall förälder får avslag på sinmedborgarskapshänseende. detFör en
har barnet dock möjlighetdanskt medborgarskap,ansökan attenom

självständigt.naturaliseras

Finland

Även till förvärv finskt medborgarskapFinland har möjlighet aven
ålder. Bestämmelsenanmälan vid respektive tjugoett årsartongenom

helt gäller Danmarktill sitt innehåll med vad iöverensstämmer som
och Sverige.

finns det inte några uttryckliga bestämmelserI övrigt som
förvärvaunderlättar för utländska barn finskt medborgarskap. Inteatt

undantag denheller det i praxis några i riktningen.görs

Island

utländska föräldrar får isländsktbam föds på Island inteEtt avsom
fåmedborgarskap vid födelsen. isländskt medborgarskap måsteFör att

barnet, likhet med andra utlänningar, ansöka det. Utländska barni om
bott på Island till års ålder kan dock förvärva isländsktartonsom

medborgarskap förenklat förfarande enlighet med artikeli 3 iettgenom
den isländska medborgarskapslagen.

finns för några planer syfteDet närvarande inte på ändra lagen iatt
generellt underlätta för dessa bam erhålla isländsktatt att

medborgarskap. Dock kan konstateras de flesta dennai äratt grupp
barn med utländsk och isländsk far, gifta medinte ärenen mor som

har därför minskat antal sedan devarandra. Gruppen i nya
bestämmelserna medborgarskap efter isländsk far träddeförvärvom av

kraft oktoberi den 1998 se avsnitt 6.3.1.l

Norge

norsktbarn föds utländska föräldrar förvärvar inteEtt i Norgesom av
finns möjlighet tillmedborgarskap vid födelsen. iDäremot Norge en

anmälan vid respektive tjugoettförvärv medborgarskap artongenomav
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vad gäller iålder, varvid förutsättningarna heltårs motsvarar som
Danmark, Finland och Sverige.

Frankrike

franskatillämpningen den mycket gamlaDet sig härrör avom
"markrätt.principen om

Frankrike utländska föräldrar, någona bam föds i ärEtt av varavsom
medborgarskapfödd Frankrike, tilldelas automatiskt franskt vidi

betydelsefödelsen s.k. dubbel markrätt. saknar därvidDet om
föräldrarna gifta med varandra.är

b bam föds Frankrike utländska föräldrar,Ett i ingen ärsom av varav
född Frankrike, kan bli fransk medborgare uttryckai sinattgenom
vilja härtill, något ske efter det fylltmåste barnet l6 årsom men

han eller fyllt år.innan hon 21

Frankrike bereder för närvarande lagförslagI innebärettman som en
ändring vad under b. Genomförs förslaget kan dessaangettsav som
barn förvärva franskt medborgarskap redan vid års ålder undertretton
förutsättning hemvist Frankrike underi fem år räknat bakåt frånav
tidpunkten för viljeyttringen.

Nederländerna

barn födsEtt i Nederländerna utländska föräldrar får intesom av
nederländskt medborgarskap vid födelsen. förstaDen generationen
utländska medborgare föds i Nederländerna har väljarätt attsom
nederländskt medborgarskap option under förutsättning uppnåddav
myndig ålder landethemvist i alltsedan födelsen. andraDensamt

dvs. bam föddagenerationen, i Nederländerna utländska föräldrarav
också födda där, får däremot nederländskt medborgarskapärsom

automatiskt vid födelsen.

Schweiz

finns federal, enhetligDet inte någon bestämmelse för underlättaatt
naturalisation föttsbarn i Schweiz utländska föräldrar. Iav som av
några kantoner handläggervilka sammanlagt omkring det50 % av
totala antalet naturalisationsansökningar avseende barn har emellertid
underåriga, vilka tillhör andra generationens invandrare, rätt att
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haftförutsättning de fyllt år och harnaturaliseras under att sexton
hemvist Schweiz år.i i sex

Behovet ändrad ordning9.6 enav

direktiven kommittén- såvitt barn föds i SverigeI att avseranges som
skallutländska föräldrar vilka har uppehållstillståndpermanentav -

olika till regleringanalysera för- och nackdelar med alternativ som
skulle erbjuda möjlighet till svensktunder förutsättningarvissa

bör, vidare, omfatta olika lösningarmedborgarskap. Analysen sägs som
skulle för sådana bam bli svenska medborgare.underlätta att

överväganden grundläggandeskall sina beakta deKommittén i
principer gäller för den svenska medborgarskapslagstiftningen.som

vanligaste barn tillhörande denDet aktuellaär att nu gruppen
förvärvar svenskt medborgarskap såsom bipersoner deras föräldrarnär
naturaliseras. kan regel ske föräldrarna haftDetta hemvist inärsom
Sverige sedan fem normalfallet finnsår och i det således möjligheten
för dessa erhållabarn svenskt medborgarskap vid omkringatt senast
fem års ålder. Frågan denna möjlighet tillräcklig detellerär ärom om
finns införaskäl bestämmelser ytterligare underlättar för dessaatt som
barn erhålla svenskt medborgarskap.att

främstDe bam skulle komma fråga för tillämpningisom av en
eventuell delsbestämmelse barn föräldrar väljer inteär attny vars
ansöka svenskt medborgarskap för uppfyllerde i och sigtrots attom
förutsättningarna för det, dels bam föräldrar fått avslag på sinvars
ansökan naturalisation. föräldrar väljerAtt inte ansökaattom om
svenskt medborgarskap kan ha många olika orsaker. kanDet t.ex. vara
så det finns planer på i skede livet eventuelltatt att ett senare av
återvända till det tidigare hemlandet. skälEtt kanannat attvara
samhörigheten med och förkänslan ursprungslandet allmänt såärrent
stark bereddinte det landets medborgarskap föräratt att attman ge upp
i stället bli svensk medborgare. avslag på ansökan svensktEtt en om
medborgarskap kan i sin bero på vandelsanmärkningar.tur t.ex.

hålla familjenViljan ihop i medborgarskapshänseende kanatt vara
stark och föräldrarnas ställningstagande inte ansöka svensktatt om
medborgarskap kan därför självfallet innefatta önskemåläven ett attom
inte heller deras barn förvärvabör svenskt medborgarskap. Antalet
familjer kan tänka sig söka svenskt medborgarskap föratt separatsom,
barnen, ökar dock sannolikt barnet tillåts jämsides med detattom
svenska medborgarskapet ha kvar sitt födelsemedborgarskap. Föräldrar

planerar framöver återvända till det tidigaret.ex. attsom ensamma
hemlandet skulle ordningmed sådan fall fönnodligen ställai vissaen



1999:34SOUmedborgarskaputländsktmed enbart262 Barn

medborgarskap.förvärvar svensktendast barnettillsig positiva attmer
Även leder denSverige,iföräldrarnadet såär att stannaatt avserom

dubbeltmed tillåtandeordningenföreslagnakommittén avav
uppleva det positivtfler kommersannolikt tillmedborgarskap attattatt

medborgarskapsstat iföräldrarnassåväl imedborgarebarnet är som
Sverige.

valet avsaknadansökan harfått avslag på sinföräldrarFör avsom
talarfrivilligt,varit någotmedborgarskap inte närmastsvenskt somav

benägnaoftare skullesådan situationför föräldrar i attatt varaen
Å andra sidanmedborgarskap för barnen.svensktansöka separatom

fall leda tillavslaget i vissabesvikelsen detkan naturligtvis över egna
svenskaskall bliheller vill deras barnföräldrarna inte attatt

medborgare.
det alla föräldrarkan konstateras inteSammanfattningsvis äratt som

för bam erhållaeventuell möjlighet derasskulle välja utnyttja attatt en
förmånligare villkor vadmedborgarskap undersvenskt än annarssom

med 25-talkan utifrån sina diskussionergäller. Kommittén också ett
uppfattningamafrivilligorganisationer konstaterainvandrar- och att om

skulle starktutsträckning sådan möjlighet utnyttjas går isär.i vilken en
betraktat uteslutet deras medlemmar skulleNågra har dett.o.m. attsom

bli svensk medborgare de inte själva hade möjlighetlåta barnet attom
förbli det samtidigt. den majoritetenGemensamt stora av

dock det positivtorganisationer är attatt man anser vore om
införs.möjligheten

Fördelarna med erbjuda de aktuella barnen svensktatt nu
medborgarskap främst sådan ordning helt allmänt förbättrarär att en
villkoren för det enskilda barnets integration i det svenska samhället.

föds landet kommer fall också tillbringaBarnen här i och i många att
hela och liv här. underlättasin sitt Genomuppväxt resten attav
villkoren för förvärv svenskt medborgarskap det svenskavisarav
samhället vi räknar med barnen hör hit och vi betraktar demattatt att

svenska sarnhällsgemenskapen.såsom fullt tillhöriga den Därmedärut
förutsättningarna barnen kommerökar också för under sin uppväxtatt

samhörighetuppleva lojalitet och med Sverige, något äratt storsom av
betydelse inte bara för de enskilda barnen för samhället iävenutan

barnet nått bit i skolåldern kan det svenskaNärstort. uppen
medborgarskapet fall vidare bidra till barnet lättarei många att
upplever sig i mängden i skolgemenskapen och därmed ävensom en
trivs bättre.

möjlighet till förvärv dessa det också möjligt förEn i situationer gör
de berörda familjerna hänsyn till de olika familjemedlemmarnasatt ta

önskemål i fråga medborgarskap. kan utländsk familjT.ex.egna om en
med föräldrarnatonårsbarn där återvända till sittattavser-
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liv Sverige-sina iavsikt levahar förmedan barnenursprungsland att
medborgarskap medansvensktförvärvalåta barnenvälja att

bidrasjälvfalletså kanMöjlighetenfrån det.föräldrarna avstår att agera
och barnen harfall då föräldrarnadefamiljekonflikter iundvikatill att

möjlighetenmedborgarskap. Vidare kanfrågaolika önskemål i om
deras föräldrarbarneventuell bitterhet hosminska överbidra till attatt

ochmedborgarskap ävensvensktansökanfått avslag på sin attom
svenskafrån bliförhindradetills vidaredärmed ärbarnen själva att

medborgare.
angelägetsagda finner kommittén detdetMed beaktande attvaraav

medborgarskapför förvärv svensktmöjlighetdet öppnas avupp en
obligatorisk verkanmedså de intebamför dennaäven attavgrupp

ställningstagande i medborgar-detbundnaskall behöva avvara
Än detangelägetför del.föräldrarna ärskapsfrågan gör meregensom

föräldrarmedborgarskap för de barnsvensktmöjlighet tillmed varsen
dessa fall heltnaturalisation. saknas iansökan Detfått avslag på sin om

oförmåga uppfylla någotföräldrarnasskäl till natura-attatt av
nackdel.automatik skall komma barnen tillmedlisationsvillkoren även

förslagKommitténs9.7

föreslårKommittén att
medborgarskap skall kunna förvärva svensktbarn med utländskta ett

harmedborgarskap anmälan barnet permanentgenom om
sedan femuppehållstillstånd dessutom hemvist häri Sverige samt

skall innan barnet fyllt år.år. sådan anmälanEn göras arton
medborgarskap skall kunna förvärvamed utländsktb en person

han eller hon harmedborgarskap anmälansvenskt genom om
hemvist häruppehållstillstånd i Sverige dessutomsamtpermanent

skall den utländskesedan sådan anmälan innansju år. En göras
medborgaren fyllt år.tjugo

beträffande de statslösa barnen anförthar i avsnitt 8.8Kommittén att
förvärvdet viktigt föräldraviljan respekteras och någotär attatt av

därför bör komma fråga.medborgarskap dessas medverkan inte iutan
viktigsjälvbestämmanderätt i såFamiljerna bör således ha en pass

fråga innehav medborgarskap.avsom
familjerna ochnaturligtvis de aktuellasagda gällerDet även nu

innebärredan detta skäl utesluts således reglering somav en
ordningautomatiskt förvärv medborgarskap vid födelsen. sådanEnav

inträde i denskulle för också innebära tenitorialprincipensövrigt att
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påtagligt längre skullelagstiftningen så intesvenska attvore man
grundläggande.härstanmingsprincipen Dettakunna betrakta såsom

vilkamed kommitténs direktiv iinte förenligti sin atttur angesvore
medborgarskapslagstiñningen fortsättningsvis börden svenska även

bygga på härstamningsprincipen.
beträffan-liksomnämnda nackdelarna eliminerasDe attgenom man

anmälningsförfarande.tillämparställetde de statslösa barnen i ett
beträffande de aktuella barnen inte bereddemellertidKommittén är nu

med möjlighet till förvärv medborgarskapförorda ordningatt en av
vid födelsenefter födelsen. faktum barnenredan kort tid Det att

derasförvärvar fall lands medborgarskap nämligeni något görvart
mindreställning medborgarskapsrättsligt hänseendei änavsevärt utsatt

enligtfinnsvad fallet fråga de statslösa barnen.i Detärsom om
föreslåkommitténs uppfattning därför inte heller skäl likaatt

förlångtgående lättnader förvärvsvillkoren de aktuella barneni nu som
beträffande statslösa barn. Med beaktande härav finnergjorts

alternativ börkommittén de två tänkbara kunna komma i frågaatt som
för födda barn med enbart utländskt medborgarskapi Sverige år
förvärv svenskt medborgarskap anmälningsförfarandeettgenomav
efter fem alternativt tolv års hemvist i Sverige.

första alternativet, dvs. förvärv efter fem hemvistDet års i Sverige,
förvärvstidpunktenskulle innebära barnet vid hunnit in i detväxaatt

samhälletsvenska och därmed i normalfallet ha höguppnåttäven en
genomgrad samhörighet Vidare får familj,med Sverige. barnets attav

fortfarande ha hemvist i Sverige, regel ha visat avsikt attsom anses en
varaktigt vilja Tidsgränsen enligt dettai Sverige. alternativstanna
innebär förvärvadessutom barnet kan svenskt medborgarskap innanatt
det börjar skolan, barnetsnågot perspektiv kansett storsom ur vara av
betydelse. Det självfallet så den tidpunkt vid vilken barn påär att ett
allvar börjar fundera sin identitet och frånsitt varieraröver ursprung
barn till barn. Sannolikt infinner sig dessa funderingar hos de flesta
barn tidigast efter något eller några års skolgång och det kanske förstär
då fårdet svenska medborgarskapet betydelsesin verkliga vadsom
gäller fördelar integrationssynpunkt. Tidpunkten för dessanärur
funderingar sin början varierar emellertid från barn tilltar sagtsom
barn och någon fast åldersgräns väl avvägd för alla går därförärsom
inte finna. kan dock finnas skäl lägga tidsgränsenDet med sådanatt att
marginal generellt minimerar risken för funderingama kringatt attman
den identiteten och infinner sig innan det blivitursprungetegna ens

förvärvamöjligt svenskt medborgarskap.att
Beträffande det andra alternativet dvs. förvärv efter tolv års-

hemvist i Sverige vadsig barnets samhörighetgör sagtssom ovan om-
med och familjensSverige avsikt varaktigt vilja i Sverigeatt stanna
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skulle ocksåordninggrad. sådanhögre Envisserligen gällande i än
för förvärvförutsättningalltidsamtyckeinnebära barnetsatt avvore en

Å efter tolv års hemvistsidanandra har barnetmedborgarskap.svenskt
relativtnormalt kommitskolan ochflera år i ävenhunnit gåi Sverige

mognad. kan i sinutveckling och Dettapersonligalångt i sin tur
svensktupplever avsaknadenbarnetökad risk förinnebära att aven

påtagligt negativt.någotmedborgarskap som
rimligtbedömning detvidfinnerKommittén sammantagen varaen

förvärvar enbartvid födelsenochbarn föds i Sverigeatt somsom -
svensktmöjlighet till förvärvmedborgarskaputländskt avges-

harförutsättning deanmälan undermedborgarskap attgenom
härdessutom hemvistuppehållstillstånd i Sverige samtpermanent

skulle enligt kommitténtolv års hemvistsedan fem är. påKrav
statslösa barn och barnförvärvsvillkor mellaninnebära skillnaden iatt

Till detta kanmedborgarskap blev omotiveratutländsktmed stor.
efter barn normalt kanmed den tid vilken dessaläggas fem år likaäratt

föräldrarnasbipersoner i samband medbli svenska medborgare såsom
naturalisation.

Övervägandena barn föds likhethittills har i Sverige. Iavsett som
beträffande emellertidanfört statslösa barn detmed vad kommittén är

för underlätta förvärvetuppenbarligen så motivenatt att av
de barnför födda bam i hög grad gällermedborgarskap i Sverige även

kommitténsflyttar till Sverige. Enligtunder sin uppväxtsom
beträffande de utländska barn, underuppfattning finns det ettsom

kommer till Sverige, inte skälrelativt tidigt skede sin uppväxt attav
därförfem barnen böruppställa krav på längre tids hemvist år. Deän

förvärvsvillkor gäller för de barn föds iomfattas somsamma somav
med-vid födelsen förvärvar enbart utländsktSverige och som

förvärv denna vidare ståborgarskap. Möjligheten till i ordning bör
för utländska adoptivbarn förvärvar svensktde inteöppen även som

medborgarskap i ordning.annan
medborgarskap ianmälan avseende förvärv svensktEn av nu

fylltfall uppfattning barnetaktuella bör enligt kommitténs innangöras
omfattas bestämmelsenår. barn därmed kommerDe ärattarton som av

de till före års ålder.kommer Sverige trettonsom
för anmälan fyllt tolv bör krav förbarnet vid tidpunkten årHar som

förvärvet barnet samtycker. samtycke börvidare gälla påKravetatt
dock barnetinte upprätthållas varaktigt förhindrat lämnaär attom
sådant på grund psykisk störning eller på grund något annatav av
liknande förhållande.

Övervägandena rörande förvärv svenskt medborgarskap förI av
statslösa barn har konstaterats den ordningen fall kan fåi vissaatt nya
konsekvenser fråga möjligheternai utvisa någon barnetsattom av
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barn med enbartförslagBeträffande kommitténs såvittföräldrar. avser
torde kunnafem års hemvistmedborgarskap dvs. krav påutländskt --

möjligheterna utvisapåförslagets inverkningarkonstateras attatt
begränsade medsynnerligenföräldrar tordenågon barnets varaav

långtill barn med såstarka anknytning Sverigehänsyn till den ettsom
fått.normalt havistelsetid här anses

medborgarskap i de angivna situationemasvensktFörvärv nuav
ålder-anmälan skall vid årsförutsätter eftersom göras artonsenast-

föräldrarnaeller, vid vårdnad, denbarnets föräldraratt av somensam
föranmälanmedverkarhar vårdnaden barnet upprättaattgenom enom

önskargäller för de statslösa barnbarnets räkning. Motsvarande som
detmedborgarskap anmälan och iförvärva svenskt samman-genom

anfört det in någrahanget har kommittén det inte kan uteslutasatt att
för fått avslagfall föräldrar de själva på sinkan så attatt t.ex.vara -

medverkasvenskt medborgarskap avstår från tillansökan attattom -
deras får svenskt medborgarskap barnen vill det ochbarn trots att trots

förutsättningarna och för sig uppfyllda. sagda gälleri Detäratt
de aktuella fallen. Möjligen sånaturligtvis i det dessutomäven är attnu

situationen blir något vanligare vad gäller dessa barn eftersom
föräldrarna regel inte statslösa innehar något utländsktär utansom
medborgarskap. Vad det förekommer inomär att attsom avses man en
familj olika uppfattningar vilket landshar medborgarskapom som
barnen bör ha. skilda uppfattningar innebär förekommande fallDessa i
normalt föräldrarna skall medborgarskapbarnen haatt attanser samma

de själva, medan barnen sig höra hemma i det landetsom anser mer nya
och därför vill enbart,ha eller kanske det landets medborgarskap.även,

bör därför fall införasDet i dessa möjlighet för myndigaäven en
fram till års ålder förvärva svenskttjugo medborgarskapattpersoner

anmälan. Vidare bör villkoret avseende hemvisttid utsträckas tillgenom
sju år vilket utländsk medborgare således fallockså i dessagör att en
måste komma till Sverige före ålder för omfattasårstretton att av
möjligheten förenklattill förvärv.

Vad gäller identitetsfrågor och beräkning hemvisttid häri deav
aktuella fallen hänvisar tillkommittén avsnitt 8.8. i dessaDet som
avseenden där anförts beträffande statslösa fulltbör utpersoner vara
tillämpligt falli de då den önskar förvärva svensktäven som
medborgarskap innehar utländskt medborgarskap. Till vad sägsett som
där vill frågakommittén i beräkningen hemvisttid lägga följandeom av
vad uppehållstillstånd grundade på EES-reglema. Kommitténavser
instämmer den ståndpunkti Utlänningsnämnden intagit sittsom genom
beslut den november13 i ärende 95/ nämligen1997 UN 12382, att ett
sådant tillstånd i princip inte bör kunna ligga till grund för beräkning av
hemvisttid i medborgarskapsärende. bakgrund det härMotett attav
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ingåttSverigevilkamedländerfrånkommerhandlar sompersonerom
sinkommitténmed, villsamarbeteha näraalternativt somunion ett

EES-får sittEES-medborgareframhållauppfattning att somen -
fåböruppehållstillståndtillomvandlat permanenttillstånd -

EES-medhärhon vistatsellerhantiddensigtillgodoräkna även som
skulleslagunik i sitt motsvarainte utanpraxissådantillstånd. En vore

invandringsprövning.uppskjutens.k.vidgällerdagredan ivad som
föreslås iordningdenmedborgarskap isvensktFörvärv somav

följdtillsökandeninnebärafallvissakan i attavsnitt avdetta -
sedanmedborgarskaphareller honhandäri denlagstiftningen stat

medborgarskap. Det ärandrasittförlorarautomatikmedtidigare - anmälnings-utnyttjaallavikt attdärför största att avsersomav
kandesåkonsekvens,möjligadenna attinformerasmöjligheten om
ochrättsordningandradenenligtgällervad statensförvissa sig somom

svensktförvärvfråganövervägadetutifrån noggrant avom
lämpligenutformasavseendedettaiUpplysningarmedborgarskap. av

Invandrarverket.

Övrigt

svensktförvärvfram frågailäggerkommitténförslagDe avomsom
ochför statslösaanmälanmedborgarskap personerpersonergenom

helainnebärmedborgarskap attutländskt sammantagnaenbartmed
MedbL3 §MedbL försvinner.nuvarande 3 §förtillämpningsområdet

tillförslagkommitténsmotsvarighet inågonföljaktligen intefår ny
dettaidärför anledningfinnsoch detmedborgarskapslag att samman-

styckeandraparagrafensiföreskrivsdagvad ihang omta somupp
dåParagrafen åri krig.befinna sigskulleSverigedet fallförundantag

hafteller påfientligimedborgaretillämplig på statinte personer som
medborgarskap iförvärvadetförloratmedborgarskap där attutanmen

följdoch1950formulerades årUndantagetland.något avannat var en
lett tillvärldskrigetandraunderoch NorgeDanmarkiregleringenatt
norsktellerdansktförvärvadefientligidel medborgare statatt en

medborgarskap.
sitter ioch mycketland i mångtlojalitetenUppfattningen ettmotatt

rörandeavsnittetutvecklat ikommitténharmedborgarskapet som-
läggasdetta kanvika. Tillfåttmed åren attmedborgarskapdubbelt ge-

Sverige inomtecken påhelstfinns någotnärvarande inte attfördet som
finnskonflikter. Detväpnadeidras inframtid kommeröverskådlig att

införa någonskäldärför någotinteuppfattning attkommitténsenligt
avseendeparagrafernadeundantagsbestämmelse imotsvarande nya
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enbartanmälningsförvärv för statslösa barn barn medrespektive
utländskt medborgarskap.
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Återvinning svenskt10 av

medborgarskap

Inledning10.1

medborgar-svensktåtervinningbestämmelserfinnsMedbL4 §I avom
sökandenåtervinningför ärFörutsättningarna attskap.

vid födelsen,medborgaresvenskblivit-
ålder,årsintillSverigei samthemvisthaft sitt artonoavbrutet-

dessutom
två år.sedanhärhemvisthar-

medborgar-svensktskall kunna återvinnamedborgareutländskFör att
utländskadetmåste styrkaeller honhanvidareskap gäller attatt

förloras.därigenommedborgarskapet
svenskaförutvarandemotiveratfinner detKommittén attvara

medborgarskapåterfå svensktmöjlighet ettharmedborgare att genom
därför fåböraktuella bestämmelsenförfarande. Denförenklat ennu

deFråganmedborgarskapslag. ärtillförslagetmotsvarighet i omny
ellerväl awägdaåtervinning kanvillkoren förnuvarande anses vara

ändra dem.anledningdet finns attom

förslagKommitténs10.2

medborgarskapsvensktåtervinningföreslårKommittén att av
hañ hemvist i Sverigeför denmöjligtskallfortsättningsvis somvara

viddessutomålder ochårsår föreunder sammanlagt tio arton som
sedan två år.härför ansökan har hemvisttidpunkten

dubbeltfrågaförslag ikommitténskonsekvensSom omaven
sökanden iinte krävasfortsättningsvisdetmedborgarskap bör att
medborgar-utländskafrån sittbefriar sigsamband med återvinningen

tillåtervinningmöjligheten tillföreslår vidareKommitténskap. att -
för denskall ståfallet ävendag öppenskillnad från vad i är somsom -

medborgarskap på änsättsvenskahar förvärvat sitt annat genom
födelsen.

ordningen förlorasden gällandeenligtkanSvenskt medborgarskap nu
MedbL, delsbestämmelserna i §med 7enlighetautomatik dels imed
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föreskriften MedbL preskription. Statenspå grund i 8 §av om
befria önskar bliinvandrarverk får vidare på ansökan den ellerärsom

hennes medborgarskaputländsk medborgare från hans eller svenska
jämförelse vanligaste fallet svensktMedbL.9§ Det ärutan att

följd föreskriftenmedborgarskap förloras till i 7§ MedbL,lav som
utländsktinnebär förlust inträder någon förvärvarnäratt

efter ansökan eller uttryckligt samtycke. fårmedborgarskap Detta
återvinningsförfarandet måtto flertaletåterverkningar på i såäven att av

ansöker återvinning har förlorat svenskade i dag sittsom om
följdmedborgarskap till regleringen i § MedbL.7av

föreslagitKommittén har i avsnitt dubbelt medborgarskap5.7 att
svensk fr.o.m.skall i ikraftträdandeträttaccepteras av en ny

medborgarskapslag. förslagets följdkonsekvenserEn §är 7attav
MedbL föreslås få motsvarighetinte någon i den lagen. Med andranya
ord kommer den andelen de i dag ansökerstörsta av som om
återvinning i framtiden behövainte använda sig det eftersom deatt av
inte mister sitt svenska medborgarskap vid förvärvet det utländska.av
Det bör dock i sammanhanget framhållas det redan dagi mycketäratt
sällsynt med ansökningar återvinning år fick1997 Invandrar-om -
verket in fyra stycken och paragrafens minskade tillämpningsområde-
i avseendeangivet saknar därför i praktiken betydelse vad gäller antalet
ärenden.

förslagKommitténs i fråga dubbelt medborgarskap innebärom
emellertid också förslaget till återvinningsparagraf inte innehålleratt ny
någon föreskrift sökanden sambandi med återvinning svensktattom av
medborgarskap måste frånträda sitt utländska medborgar-skap. Denna
ändring kan å sin sida leda till viss ökning antaletantas en av
återvinningsärenden. Enligt kommitténs bedömning kommer det dock

handla förhållandevis marginell ökning.att om en
förGrunden den nuvarande föreskriften oavbrutet hemvist intillom

års ålder från återvinningsmöjlighetenär velat uteslutaarton att man
tidigare svenska medborgare saknar verklig anknytning tillsom
Sverige. Kommittén instämmer dennai grundtanke och således,menar
särskilt med beaktande det handlar förvärv svensktattav om av
medborgarskap förenklat förfarande, det rimligtärett att attgenom
möjligheten till återvinning förbehållen demär har starksom en
förankring till Sverige bakåt i tiden.

Det sagda emellertid inte liktydigtär med de nuvarande villkorenatt
oförändrat bör flyttas till återvinningsparagraf. Enligtöver en ny
kommitténs uppfattning det nuvarandeär kravet på oavbrutet hemvist
intill års ålder med beaktandeäven det skäl ligger tillarton av som-
grund för föreskriften onödigt restriktivt. Sådan verklig anknytning-
till Sverige grunderna förutgör återvinning får nämligensom en av
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tidigareligger avsevärtskedeiuppkommitharegel ett somansessom
finnerKommitténSverige.boende iårsstipuleradeefterän artonnu

sammanhangdettaför idet-bedömning attattvid sammantagenen
böruppkommit-haskallSverigetillanknytningtillräcklig varaanses

tio årsammanlagtunderi Sverigehaft hemvistsökandentillräckligt att
ålder.före årsarton

Sverigeidvs. hemvisthemvistkrav,andraparagrafensfrågaI om
regelfalldessadet ikommitténkonstaterarsedan två år, att som

relativt långaunderSverigeutanförvistatshandlar sompersonerom
återvinningvillkor förrimligtocksådåtidsperioder. Det är att man som

underhärvistatstill Sverigeåterkomstetter sinsökandenuppställer att
vårainsatt iblivitpåeller honhantid nyttlångså attpass

sammanhangetifinner två årKommitténsamhällsförhållanden. vara en
dettaändring inågonsåledes inteföreslårochtidsperiodavvägdväl

avseende.
denÅtervinning enligtmedborgarskap förutsättersvensktav
vidsvensk medborgareblivitsökandenordningennuvarande att

svensktförvärvatdenandra ordmedinnebärfödelsen. Detta att som
kananmälan intenaturalisation ellermedborgarskap t.ex.genom
skälsaknas detuppfattningkommitténsEnligtåtervinning.ansöka om

återvinning.möjligheten tillbegränsapå sådant sättfortsättningsvisatt
förvärvat sittför dendärför stå ävenbör öppenMöjligheten som

födelsen.medborgarskap på sätt änsvenska annat genom
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ibipersonFörvärv1 l som

anmälningsärenden

Inledning1 1.1

svensktfårogiñ barnförutsättningarvilkaunderreglerar ettMedbL5 §
svensktförvärvarfar och/ellerbarnetsmedborgarskap att morgenom

MedbL.ellerenligt 3 4 §efter anmälanmedborgarskap

förslagKommitténs11.2

barnsfrågainuvarande ordningendenföreslårKommittén att om
anmälnings-ibipersonermedborgarskapsvensktförvärv somav

skall bestå.ärenden

föräldrarbådabarn-bl.a.innebärordningennuvarande att ettDen vars
intebarnet-vårdnadharochmedborgareutländskaär omgemensam

föräldrarnadenendastbipersonsvensk medborgareblir ene avomsom
MedbL.eller 4§medi enlighet 3medborgarskapsvensktförvärvar

ansökaställetemellertid barnet iförhållande kanVid sådant om
naturalisation.

innebärsituationertillämpas i dessanatuialisationsförfarandetAtt
faktiskadenvårdnadenrättsliga ävendenbarabl.a. inte utanatt
beviljasskallbarnetvid prövningenkan invårdnaden vägas av om

§ändringen 5denförarbetena tillmedborgarskap. Isvenskt senaste av
dessanaturalisation ividanfördes1975/76: 26,MedbL, 136 att,s.prop.

denönskemålen hostillmätasböravgörande betydelsefall, av
vårdnaden.handhar Departements-faktisktvårdnadshavarna ävensom

förordnatdomstolomständighetendock denframhöllchefen attatt -
då föräldrarnade falleller iskilsmässavårdnad eftergemensamom

andrafrån densamtyckemedföravidare börgifta inteinte attär utan-
skefår iprövningbarnet;naturalisationförföräldern skall krävas enav

ochför barnetförälderns intresseandrevarvid densärskilt fall,varje
spelar in.vårdnadendeltagande iaktiva

behöver intebarnvårdnad sinaföräldrar harAtt varaomgemensam
omvårdnad,barnetsi frågordelaktiga rörmed bådaliktydigt äratt som
föräldrarna,det så någonkanfostran.trygghet och Tvärtom att avvara

träffarendastoch för föreligger,vårdnad i sigtrots att gemensam
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barnet sporadiskt eller kanske helt saknar med det.kontakt Fört.o.m.
det fall sådan föreligger och föräldernsituation fråga förvärvarien

medborgarskapsvenskt anmälan, det enligt kommitténsärgenom
uppfattning rimligt barnet inte med automatik förvärvar svensktatt
medborgarskap. förvärv i de situationema skulle nämligenEtt i vissa
fall kunna strida såväl barnets den faktiske vårdnadshavarensmot som
vilja och det dessutom säkertinte den förälder förvärvarär attens som
svenskt medborgarskap förvärvetönskar omfattar hans ellerävenatt
hennes bam. varierandeDe situationer det dessa fall frågai ärsom om
lämpar sig i stället bättre för naturalisationsförfarande och denett
möjlighet till diskretionär prövning inom det.som ryms

Kommittén delar således den uppfattning kommer till uttryck isom
förarbetena till 5 § och därför paragrafen inte bör ändras i sak.attanser
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eftermedborgarskapSvenskt12

naturalisationansökan

Inledning12.1

i 6 §inskrivnafinnsi dagnaturalisationförgrundvillkorDe som
sökandenMedbL är att

identitet,styrkt sinl
år,fyllt2 arton

land,nordisktmedborgare ifrågaeller, i annatfem årsedan3 om
landet,här ihemvistår harsedan två samt

vandel.hederligförakommaförväntasoch kanfört att4 en

blandnaturalisationsparagraf, 14tillförslaghar i sittKommittén ny
haskallsökandenskrivit in permanentdessutomvillkoren att

hemvist-i frågahar kommitténVidareSverige.uppehållstillstånd i om
förfyra årdettaskall framgå ärdet lagtextenföreslagitkravet attatt av

enlighetflykting ibedömaellerstatslösofrivilligtden attär somsom
0O00:O0utlänningslagtillförslagi detmed kap. 2 §5 somny

utlänningsärendenprocessordning iochinstans-Kommittén om ny
naturalisationsparagrafen utgörändringar iNämndafram.NIPU lagt

lagtextenförtillkommitsak harinågra nyheter attemellertid inte utan
rådande praxis.skall avspeglatydligare

hardettakonstaterasidentitet kanstyrktpåfråga kravet attI om
ochMedborgarskapdelbetänkandetkommittén iutförligtbehandlats av

till kravetframförslag leddeKommitténs1997: 162. attidentitet SOU
fördes in ifrån det,till dispensmöjlighetenidentitet, liksompå styrkt
därför intesammanhangfinns dettai1999. Detden januarilagtexten 1

sökanden ipåbehandla kravetytterligare ettanledningnågon attatt
styrka identitet.skall kunna sinnaturalisationärende om

frågaändringar inågraskäl föreslåfinner kommitténhellerInte att
Beträffan-hemvistvillkoren.ochålders-paragrafen föreskrivnade iom
dockkommittén ävenvillkoret villsistnämndadetde tillämpningen av

och i9.7anförts avsnitten 8.8vad iunderstrykadenna platspå att som
naturalisationsärenden.föreslås gälladelar äventillämpliga

betänkandetrelativt nyligen. IharVandelsvillkoret översetts
1994:33medborgarskapsärenden, SOUbetydelseVandelns i m.m.

bedömningskulle inriktas påtydligareföreslogs dels prövningenatt en
delsframtiden,uppföra sig ikunde kommahur sökanden attatt enav

förflutitskall ha innande tideravseendeskulle skeskärpning ensom
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begåttutlänning brott kan medborgaretill svensk s.k.tassom upp
karenstider. Utredningens förslag ledde fram till vandelsvillkoretatt
den 1 juli 1995 fick sin nuvarande lydelse.

Enligt kommitténs uppfattning tillämpas vandelsvillkoret ett
ändamålsenligt likaså fåroch de gällande karenstidemasätt anses vara
väl avvägda. Det finns därför inte heller i fråga vandelsvillkoretom

föreslå någonskäl ändring. Kommittén vill emellertid understrykaatt
vikten de tillämpande myndigheterna fortsättningsvisatt ävenav

ingåendeföretar och omsorgsfull prövning i denna del eftersom etten
beslut svenskt medborgarskap återkallas.aldrig kanom

Det sagda innebär sammanfattningsvis grundvillkoren föratt
naturalisation enligt kommitténs uppfattning inte ändrasbör i sak.
Dessa behandlas därför inte ytterligare i detta sammanhang. Kommittén

i följandedet i stället dispensgrunden till för landet ochtar upp gagn
tillämpningen med villkorat medborgarskap.systemetav

12.2 Dispensgrunden till för landet,gagn
m.m.

Enligt 6 § MedbL möjligtdet bevilja dispens från någotär att av
villkoren för naturalisation bl.a. det till för Sverigeär attom gagn
sökanden blir svensk medborgare. Kommittén föreslår dennaatt
möjlighet till dispens slopas.

Beträffande övriga dispensgrunder bl.a. det med hänsyn tillatt-
förhållandensökandens finns särskilda skäl för svenskt medborgar-ett

föreslåsskap någoninte ändring.-

6 § MedbL inrymmer i dag dispensmöjligheter avseende samtliga fyra
grundvillkor för Frånnaturalisation. kravet identitetstyrkt kan
således dispens medges sökanden åtta årsedan minst har hemvistom
här i landet och sannolikt den identitet han eller hongör att äruppger
riktig.

Beträffande de övriga grundvillkoren ålder,dvs. hemvist ochtre -
vandel gäller dispens kan beviljasatt-
1 det till för landetär sökanden blir svensk medborgare,attom gagn
2 sökanden tidigare har varit svensk medborgare eller gift medärom

svensk medborgare, elleren
3 det med hänsyn till sökandens förhållanden finnsom annars

särskilda skäl för svenskt medborgarskap.ett
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denlandet"för ärtill ytterstdispensgrunden attförUtmärkande gagn
fallförekommande ärdet ianvändningtillsällan kommer samt att

tillämplig. Senastden ärhar prövaregeringen att omsom
ijuni 1986den llbeslutregeringensitillämpadesdispensgrunden var

beslutetförtidpunktenvidSökanden hade7204/85.besvärsärende U
härhade han vistatsdessförinnanochår2,5sedanSverigehemvist i ca

uppehållstillstånd gäst-tidsbegränsademed1980sedan år som
svensktsådanaärendetiOmständigheterna attstuderande. var

kunnaskulleförförutsättning attmedborgarskap mannenenvar
inomvidareutbildningförstipendiumpostdoktoralttillträda ett

hastipendienämnden bedömtsvidarehadebioteknik. Mannen av
medansågRegeringenkvalifikationer.vetenskapligauppenbara -

skicklighetupplystblivitvadtillhänvisning sommannensomsom
svensktbeviljadeshanSverigeförtilldetforskare attgagnvara-

medborgarskap.
sedantio årförflutit ändetfaktumdetRedan att mer
tyngdmed visstalartillärnpades,för landettilldispensgrunden gagn

kommitténDärtill kommerbort.dispensgrunden bör rentför atttasatt
skall beviljashuruvidafråganprincipiellt att personom enanser

landSverigeavhängigbörmedborgarskap intesvenskt somomvara av
medborgarskap.beviljas svensktkan ha någon attnytta personenav

ställetbör imedborgarskapansökanPrövningen varaomav en
detbeaktandeMedförhållanden.personligasökandensfokuserad på av

för landettilldispensgrundenmedsagda attsammantaget gagn-
dennakommitténföreslårotidsenligframstår attsomnumera -

bort.dispensgrund tas
aktuellaborttagandet denbehöveruppfattningkommitténsEnligt av

innebäranödvändighetmedemellertid intedispensgrunden att en
års fall,i 1986motsvarande omständigheteråberopar somperson, som
svensktansökandispens vid sinerhållamöjlighetenbetagenär att om

Är förutsättningmedborgarskapetsvenskadetmedborgarskap. t.ex. en
ellerstudiermed vetenskapligakunna fortsättasökanden skallför att

hinderkommittén inte någotsakområde,inom sitt mot attforskning ser
dispens-tillämpningmeddispensbeviljas vissi fråga avpersonen

finnsförhållandensökandenstillmed hänsyndetgrunden om annars
riktlinjerNågramedborgarskap. närmaresvensktförsärskilda skäl ett

förväguppställas irimligen inteske börkunna utanför så skallnär om,
från fall tillbeviljas f°ar bedömasbörmån, dispensfall vilkenoch i så i

myndigheterna.tillämpandefall deav
någrainternationell elitnivå iidrottare påinnebärpraxisDen attsom

utsträckning kanhemvistvillkoret i vissfråndispensfall har medgetts
sällsynta, praxisden,likheter medprincipiella änförete vissasägas om

Antaletför landet.dispensgrunden tillresultatetär gagnavsom
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förvärvatidrottsutövare sedan mitten 1980-talet har svensktsom av
medborgarskap varierande grad dispens från hemvistvillkoretmed av

medaljkandidater vid elleruppgår till sju, samtliga OS VM. Den
falldispensgmnd tillämpats i dessa det med hänsyn tillär attsom

funnitssökandens förhållanden särskilda skäl för svenskt
medborgarskap.

har granskat omständigheterna deKommittén inte i sjunärmare
nämnda ärendena. linje vad anförtsI med beträffande dispens-som
grunden till för landet vill emellertid kommittén singagn som
principiella uttala faktum-mening det ansökeratt att en person som

medborgarskap hasvenskt bedöms möjlighet medalj i VMatt taom
eller bör tillräckligt förOS inte i sig han eller hon skallattvara-
beviljas dispens från något villkoren för naturalisation. Detav
avgörande för dispens skall beviljas bör i ställetom vara om
idrottsutövaren kan åberopa dispensgrundande skäl hänförligaärsom
till ellerhans hennes personliga förhållanden, det svenskat.ex. att
medborgarskapet någon anledning förutsättning förär attav en

Ävensökanden skall fortsättakunna idrottsin påutöva elitnivå.
beträffande dessa fall gäller några kriterier förnärmare dispens inteatt
bör förvägi de tillämpande myndigheternas prövningutananges av om
dispensförutsättningar föreligger får utifrångöras omständigheterna i
varje enskilt ärende.

12.3 Villkorad naturalisation

föreslårKommittén konsekvens förslaget dubbeltattsom en av om-
medborgarskap bör tillåtas med Villkorad naturalisationatt systemet-
slopas.

I dag huvudregeln vid förvärvär svenskt medborgarskapav genom
naturalisation sökanden tillåtsinte ha kvar sitt utländskaatt
medborgarskap. Om det utländska medborgarskapet inte förloras
automatiskt vid förvärv det svenska, kan det villkor för svensktav som
medborgarskap föreskrivas sökanden inom viss tid visar han elleratt att
hon erhållit medgivande till befrielse från det utländska medborgar-
skapet. de ungefärAv nationaliteter150 förekom i ärendensom om
svenskt medborgarskap år uppställde1998, Invandrarverket villkor om
befrielse beträffande cirka Syftet50. med sådan Villkorad naturalisa-
tion undvika dubbla medborgarskap.är att

kommitténsI direktiv särskilt kommittén skall analyseraattanges
med villkorat medborgarskap och vid behov föreslåsystemet en
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medborgarskapvillkoratmedreglerna. Attändring systemetav
grund dettahuvudsakliga ihar sindirektivensärskilt i attomnämns

iranskadeproblem för mångaår utgjortunder stortett avsenare
Såledesmedborgarskap.svensktansöktmedborgare omsom
iranskaavsågunder år 1997 såvittInvandrarverketmeddelade t.ex.
endastårmedan det undervillkorbeslut med968medborgare samma

iranskabefriats från sittdevisadeiranier atttre somvar
medborgarskap.

problemenleddeunder avsnitt 2.9.6redovisningenframgåttSom av
Invandrarverkettilldetta avseendeiiranska medborgarnaför de att

ärenden rörandeöverlämnade tvåtill regeringenunder hösten 1996
meddelade sinaför iranier. Regeringenvillkorskravettillämpningen av

direktivenord efter detmed andraellerfebruari 1998beslut den 26 att
beslutbådaInnebörden regeringens ärkommitté antagits.till denna av

skall uppställasvidarebeslutsdatum tills inteverkan fråndet medatt
iranskabefria från sittmedborgare skall sigiranskavillkornågot attom

medborgare. Regeringenbli svenskamedborgarskap för kunnaatt
ärendenauppgifter framkommit itill debeslutenhänvisade i omsom

till detiranskt medborgarskap ochbefriad frånblimöjligheterna att
befriadeblivitsökande under de årenfåtalfaktum endast senasteettatt

medborgarskap.från iranskt
problema-mycket betydelse för helabeslutRegeringens är storav

tillämpnings-medborgarskap eftersom generellakring villkorattiken
årfrån medborgarskap underbefrielseproblem frågai senareom

Med andrabeträffande iranska medborgare.förelegat justframför allt
med vill-tillämpningsproblemdeord så delarär systemetstora somav

eliminerade.fram till 1998medborgarskap orsakatkorat mars numera
förslagetkonsekvensdenna kommitté,Till det kommer att avsom en

medbör tillåtas, föreslårmedborgarskapdubbelt att systemetattom
ikraftträdandetfr.0.m.medborgarskap skall slopasvillkorat en nyav

den juli 2001.beräknas kunna ske lmedborgarskapslag, något som
underlättar för denmedborgarskapslopandet villkoratUtöver att av

hanteringeffekten myndigheternasenskilde kan denäven attnoteras av
tillämpandedemedborgarskapsärenden underlättas. De resurser som

bedömningar hängerfrågor ochmyndigheterna i dag lägger på somner
obetydliga.nämligen intemed villkorat medborgarskap ärsamman

rörande vill-frågeställningarnakan konstaterasSammantaget att
falletannorlunda vadmedborgarskap dag heltkorat i änut som varser

tillämpnings-formulerades; de generelladirektivdå kommitténs
och dessutom föreslår kommitténbortaproblemen i principär att

bakgrund ingenKommittén dennahelt skall slopas. motsystemet ser
frågan.behandlaanledning ytterligareatt
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Avslutningsvis skall endast villkoratfrågannoteras att om
medborgarskap denberörs i Europarådskonventionenäven nya om
medborgarskap. föreskrivsI artikel 16 således konventionsstatatt en
inte skall avstående från eller förlust medborgarskap tillgöra annatav

medborgarskapvillkor för förvärv i i de fall avstående ellerett statenav
förlust inte möjligt eller skäligen kan krävas. konventionensär I
förklarande vidare bestämmelsen syftar till tillförsäkratext att attanges

skall förhindrad fråninte erhålla landsatt att etten person vara
medborgarskap på grund det inte möjligt eller svårt förär ärattav

erhålla befrielse från lands medborgarskap.att ett annatpersonen
Enligt kommitténs bedömning torde det inte råda någon helstsom

tvekan denredan ordning dagi tillämpas i Sverige ärattom som
förenlig med vad således föreskrivs i Europarådskonventionen.som
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ochansökaningeBehörighet13 att

anmälan

Inledning13

fylltgäller denMedbLförsta stycket§ artonenlighet med 13 attI som
detenligt MedbLanmälan ävenansökan ellersjälv fårår göra om

vårdnad.undereller hon stårhansåskulle förhålla sig att annans
fyllt årförinfördesBestämmelsen artonatt ge personer som

harStadgandets betydelsemedborgarskapshänseende.självständighet i
bl.a.länder,myndighetsâldem i mångatakt meddock minskat i att

till år.sänktsSverige, arton
anmälan, bortsettframgår vidareMedbLstycketandra13 §Av att

förmyndarefårMedbL, intei § görasfrån fall 2i genomasom anges
föreskriftInnebörden denna ärellervårdnadshavare. att en personav -

kapabelmyndig ålder intehar uppnått ärvisserligen attmen somsom
anmälansvensk medborgarekan bliföreta rättshandlingar inte genom-

utsedd enligtgod eller förvaltaredvs.ställföreträdare manav
saknasrespektive FB. Vidarekap. 4§ 7§bestämmelserna i 11

står tillombud. Alternativetanmälanmöjlighet göraatt somgenom
ställföreträdarenstället upprättarbuds för dessa iär att enpersoner

naturalisation.ansökan om

förslag13.2 Kommitténs

fyllt fortsättningsvishar årföreslår denKommittén ävenartonatt som
medborgarskapslageneller anmälan enligtsjälv får ansökangöra utan

medborgareland där han eller honlagen i det ärhinder attav
demyndighetsålder år. börhögre Däremotföreskriver än artonen

ställföreträdares ingei fråganuvarande begränsningarna rätt attom
anmälan utgå.

stycketillämpningsområdet för paragrafens förstaSom ärangetts
år-myndighetsåldern många länder sänkts tillsedan i artonnumera -

tillkomst. Fråganfallet vid MedbL:svad ärbegränsat än som varmer
betydelseföreskrifcen med tiden förlorat så mycket inärmast attom
medborgar-motsvarighet förslaget tillbör få iden inte någon ny

skapslag.
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Invandrar-arbetsmaterial frånKommittén har tagit del interntav
redo-myndighetsåldem länder. kortaverket vilket utvisar i 99 Den

med reservationenmaterialet följer bör läsas denvisning attnuav som
beträffandeförekomma Invandrarverket,det fall kani vissa att

medborgarskapssammanhang,nationaliteter mindre frekventa iärsom
förstfår ändrad myndighetsålder sedan ändringen varit iuppgift om

blandkraft med andra 0rd helt uteslutas det dekan inteDetett tag. att
relativtnedan uppräknade länderna finns något enstaka land som

nyligen har genomfört ändring myndighetsåldem.en av
tillämpar länderde redovisade länderna nedan angivna 29Av 99 en

klartsamtliga fall högre myndighetsålder år.i Detän artonannan - -
bland dessa länder medborgarna blir myndiga vidvanligaste är att
ålder, de fall myndighetsåldern dennatjugoett års i är en annan anges

inom parentes:
Algeriet, Bangladesh, Bolivia, Brasilien, Cypern, Egypten,

Elfenbenskusten, El Gambia, RepublikenSalvador, Kenya, Korea 20
år, Liberia, Libyen, Malaysia, Marocko, Pakistan,Kuwait, Nigeria,
Qatar, Senegal, Lanka, Sudan,Singapore, Sri Sydafrika, Thailand 20

Österrikeår, Tunisien 20 år, Uganda, ochUruguay 19 år.
skall tilläggasDet myndighetsåldern i USA varierar från delstatatt

till delstat. Kommittén har inga detaljuppgifter från de olika delstatema
rimligt från det finns delstaterutgå tillämpar högreär att attmen som

myndighetsålder år.än arton
december boddeDen 3l 1997 det sammanlagt cirka 522 000

utländska medborgare i Sverige. dessa kom omkringAv 24 000
från länder myndighetsåldemi vilka högre år härär än artonpersoner

bortses från USA.
Enligt kommitténs uppfattning det principiellt viktigtär att personer

fyllt är självständighet i frågor hängerägerartonsom som samman
med svenskt medborgarskap. gjordaDen genomgången visar vidare att,

den internationellaäven trenden visserligen sådan allt flerär attom
länder sänker myndighetsåldern till år, det människorantalarton som
skulle beröras stadgandet bort inte obetyd1igt.Bestämmel-äratt togsav

bör därför få motsvarighet förslageti till medborgarskapslag.sen en ny
Stadgandet i andra stycket anmälan enligt huvudregeln inteattom

får vårdnadshavare ställföreträdaregöras eller har inte motiveratsav
särskilt i förarbetena lag.till 1950 års kanKommittén för sin del inte
finna några godtagbara skäl till de berörda näratt nu grupperna -
förutsättningar för anmälan ochi för sig föreligger skall vara-
hänvisade till in ansökan naturalisation stället för anmälan.iatt ge om
Andra stycket bör därför helt utgå.
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svensktPreskription14 av

medborgarskap

Inledning14.1

svensktbestämmelser preskriptionfinnsMedbLI 8 § avom
svensk medborgaredessamedborgarskap. Innebörden är att somenav

hellerhär ochaldrig haft hemvist intefödd utomlands ochär som-
medsamhörighetförhållanden tyder påuppehållit här undersig som

fyllerhan eller honsvenska medborgarskaplandet förlorar sitt när-
Invandrarverketansökan får dockdessförinnan gjordtjugotvå år. På

medborgarskapet bibehålls.medge att

förslagKommitténs14.2

föreslår preskription fortsättningsvis skall inträda vidKommittén att
års ålder det inte i något fall skall kunna leda tilltjugotre samt att

statslöshet.

Bestämmelsen preskription svenskt medborgarskap har till syfteom av
förhindra barn till utlandssvenskar får behålla sitt svenskaatt att

medborgarskap i flera generationer samhörigheten med Sverigetrots att
gått förlorad. Frånvaron sådan bestämmelse skulle med andra 0rdav en

familjer flyttat utomlands överför detkunna innebära svenskaatt som
svenska medborgarskapet på sina barn generation efter generation trots

lång förfamiljerna kanske sedan tid upphört intressera sigattatt
det heller finnssvenska förhållanden och kanske inte någontrots att

helst kontakten ellerintention återuppta med Sverigeatt attsom ens
besöka landet.

svenskt medborgarskap bör enligt kommitténs uppfattningEtt
grunda samhörighetsig på någon form med Sverige, inte liggersomav
alltför långt tillbaka i tiden. Situationer det beskrivna slaget börav nyss
därför undvikas och kommittén således bestämmelseattanser en om

medborgarskappreskription svenskt bör finnas med iäven ettav
förslag till medborgarskapslag.ny

Paragrafens nuvarande lydelse innebär det såvittatt avser vuxna
finns hinderinte något preskription svensktmot attpersoner av

statslöshet.medborgarskap leder till enligt kommitténsDet är



1999:34SOUmedborgarskapsvenskt284 Preskription av

statslöshetundanröja den risk förangelägetuppfattning mycket att som
Därtill berörtskommerdessa situationer.således föreligger i som-

förenlig medparagrafen heller 1997inte2.l2.4 ärunder avsnitt att-
artikel punktenmedborgarskap. Enligt 7europeiska konventionårs om

medborgarskap leda tillförlustfår nämligenkonventionen3 i av
bedrägligtförvärvatsmedborgarskapetendaststatslöshet genomom

undanhällandeuppgifter ellerlämnandeförfarande, avosannaav
därförparagraf börförslaget till ävensakförhållanden.relevanta I ny

förlust medborgarskapetföreskrivasbeträffande att avpersonervuxna
saknaleda till kommerdet skulleinte inträder att attpersonenom

medborgarskap.
fyller tjugotvådå den berörsinträder i dagPreskription person som

grund det vid MedbL:s tillkomst iåldersgräns har sin iår. Denna ettatt
företill självständig naturalisationflertal saknades möjlighetländer

innebar således medålder. Tjugotvåårsgränsentjugoett års att personer
medborgarskaphade möjlighet ansöka ihemvist sådani attstat omen

statslöshet.för kortare period inträda iden attstaten utan ens en
dag haUtifrån känt för kommittén torde utvecklingen ivad ärsom

förprincip alla tillåter självständig naturalisationgått dithän iatt stater
fyllt år. Därmed saknas det skäl ävenattartonpersoner som

fortsättningsvis låta tjugoettårsgränsen utgångspunkten förvara
överväganden kring vid vilken ålder preskription bör ske. Likaså är

kommitténs förslag den tidigare grunden för bestämmandetgenom av
berörda förtjugotvåårsgränsen dvs. inte skulle riskeraatt attpersoner-

överspelad eftersom fortsätt-någon tid bli statslösa preskription-
till statslöshet.ningsvis aldrig skall kunna leda

bör således vid bestämmandet den preskriptions-Man av nya
tidpunkten från samtligautgå i principatt stater accepterar att personer

fyllt år ansöker självständig naturalisation. Tidpunktenartonsom om
för fastställas medpreskription bör i sin beaktande dentur attav
enskilde skall pågod tid sig ansöka naturalisation iattges om
vistelsestaten dessutom såsom myndig hinna fråganövervägasamt om
han bibehållandeeller hon skall ansöka det svenska medborgar-om av
skapet. Med beaktande härav föreslår kommittén preskription skallatt
inträda först vid års ålder.tjugotre

effekt enligt kommitténs förslag fårEn preskription aldrigattav
leda till statslöshet svenska medborgare aktuellatillhöriga denär att nu

kan låta bli före tjugotre års ålder ansöka naturalisationattgruppen om
i hemvistland undvika preskriptionsitt och på så det svenskasätt av
medborgarskapet. uppfattningEnligt kommitténs bör denna konsekvens
i förekommande eftersomfall i utlandet född svenskaccepteras en
medborgares underlåtenhet före tjugotre ansökaårs ålderatt om
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betingadregel fårvistelsestatenmedborgarskap i antas av envarasom
med Sverige.samhörighetstark känslomässig
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från svensktBefrielse15

efter ansökanmedborgarskap

Inledningl l

svenska medborgarskap kan i enlighetbefriad från sittvill bliDen som
f°ardet hos Invandrarverket. Befrielse inteMedbL ansökamed 9 § om

det fall sökandenhar sitt hemvist riket. Fördenvägras utomsom
villkor förmedborgarskap, skall Invandrarverketsaknar utländskt som

medborgarskap föreskriva han eller honbefrielsen från svenskt att
medborgarskap land.tid förvärvar i någotinom viss annat

förslagKommitténs15.2

den lagen införs föreskriftföreslår det iKommittén att attnya omen
medborgarskap i de fall då sökanden har hemvistbefrielse från svenskt

endast det föreligger särskilda skäl.i får DärigenomSverige vägras om
sarnstämmighet mellan lagtext och rådande praxis.uppnås

föreslagithar i avsnitt principen undvikandeKommittén 5.7 att om av
följddubbelt medborgarskap bör därav kommitténsöverges. En är att

förslag till medborgarskapslag inte innehåller någon motsvarighetny
till den bestämmelsegällande lagens automatisk förlustnu om av

förvärvsvenskt medborgarskap vid utländskt medborgarskap i vissaav
fall får sannolikt7 § MedbL. konsekvenser för i vilkenDetta även
omfattning befrielse frånbestämmelse svenskt medborgar-som en om
skap fortsättningsvisansökan kommer tillämpas. Deattgenom som
efter frivilligt förvärv utländskt medborgarskap inte längre önskarav
behålla det svenska medborgarskapet blir framöver till skillnad-
från vad gäller dag hänvisade till ansöka befrielse.i Enattsom om-
viss antalsmässig ökning antalet befrielseansökningar torde därförav

vänta.attvara
paragrafens nuvarande lydelse föreskrivsI befrielse inte fåratt

harden sitt hemvist riket. Svensk emellertidvägras praxis ärutomsom
innehav dubbeltså och medborgarskap igenerösare än principutgörav

alltid tillräckligt skäl för bifall till befrielseansökan. Dennaen
ståndpunkt har sin självklara grund i det normalfallet helti saknasatt

/0
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medborgarskapfrån svensktbefrielseförvägra någonskäl att om
i någonmedborgarskap ävenfråga innehari stat.annanpersonen

uppfattningenligt kommitténsbörtillämpassåledespraxisDen som
skekannågotlagtexten,till uttryck direkt ikomma engenomsom

Sverigesökanden har hemvist ifall dådebefrielse iföreskrift attom
särskilda skälsärskilda skäl. Medföreliggerendast detfår vägras om

sig sittsökanden avsägasammanhangi detta attatt genomavses
fördelar detotillbörligaskulle uppnåmedborgarskapsvenska gentemot

för brottslighet här isökanden misstänktsamhället, då ärsvenska t.ex.
utlämnandeeller omöjliggöraavsägandet skulle försvåraochlandet ett

under pågåendedå sökandenkanexempelhit. Ett annat vara
svenskabefrielse från sittansökervämpliktstjänstgöring om

skulle nämligenbefrielse sådant fallbeviljandet imedborgarskap, ettav
fråga inte längreinnebära iverkanmed omedelbar att personen

värnplikt här.fullgöraomfattas skyldigheten attav
avsedd uttömmandeintegjorda exempliñeringen ärDen att varanu

varjetillämpande myndigheterna ipå dedet får ankomma attutan
omständigheter kanföreligger sådanafall detenskilt pröva somom

för någon med hemvist i Sverigesärskilda skäl vägrasägas utgöra att
medborgarskapet.från svenskabefrielse det
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Såkerhetsärenden16

Inledningll

MedbLuppställs i 6§ är attnaturalisationförvillkordeEtt somav
vandel.hederligförakommaförväntasoch kanfört attsökanden en

uppfyllt begärvillkordetta ärprövningenled iSom ett omav
femton årfylltsökandennaturalisationsärenden därInvandrarverket i

SÄPO. dennaSyftet medkontrollbesked Säkerhetspolisenhoss.k.ett
säkerhetsmässighinderfinns någradetbegäran utrönaär att avom

medborgarskap.svensktbeviljakaraktär attmot
innefatta någonsigmedborgarskapsärende visarfall dådeI ett

Utlänningsnämndeninvandrarverk ochsäkerhetsaspekt har Statens
förutsättningarunder vissamöjlighetMedbL§ att9 gettsgenom a

avgörande.för Förtill regeringen ettärendet attöverlämna
krävsgrundersäkerhetsmässigapåfå skeöverlämnande skall att

för allmänsäkerhet ellerför riketsbetydelsehaärendet bedöms annars
ärendetregeringenöverlämnande sker prövarDåsäkerhet. ett som

överklagamöjlighetnågondet finns inteoch attförsta instans
återkommaoförhindradsökandenbeslut. Däremot är attregeringens
under vissamöjlighethar regeringenansökan. Vidare attmed en ny

någondet föreliggerbeslutsittförutsättningar ompröva utan atteget ny
beträffandetillämpligtresningsinstitutetSlutligenansökan. är även

dessa beslut.
vilkenoch ianalysera frågandirektivenenligtKommittén skall om

behövermedborgarskapsärenden verkligen prövasdessamån av
Invandrar-stället kande i prövasregeringen övervägasamt avom

myndighet. Endomstol eller någonUtlänningsnämnden,verket, annan
regeringensdirektiven,enligtbör, alltjämtutgångspunkt attvara
viktigt skälskall undvikas. Somärenden i första instans ettprövning av

möjlighetdet saknasefter andra lösningarsöka attför attatt anges
beslut.regeringensöverklaga

SÄPO:s vid hanteringenroll16.2 av

medborgarskapsärenden
påmedborgarskapansökan görVid handläggningen manomenav
förförutsättningarnainledande bedömningInvandrarverket av omen

avslagsgrund,klarFinns detuppfyllda.naturalisation är t.ex. atten



1999:34Säkerhetsärenden SOU290

SÄPOsökanden uppfyller hemvistvillkoret, avslås ansökaninte utan att
Förefaller emellertid förutsättningarna för naturalisationkontaktas. vara

fyllt femton Invand-uppfyllda, och sökanden dessutom år, begär
SÄPO.rarverket inledningsvis kontrollbesked hosnämnts ettsom

SÄPOTillsammans med denna begäran erhåller personuppgifter
uppgift vilketavseende sökanden medborgarskap han ellersamt om

SÄPOhon slagning register och vidhar. sedan i sinagör en en
eventuell s.k. träff rekvirerar tillstånds- och medborgarskapsaktenman

SÄPOfrån Invandrarverket, varefter utreder ärendets säkerhetsmässiga
SÄPOaspekter. Handläggningstiden hos varierar, normalt dettarmen

för3-4 månader dem utreda de säkerhetsmässiga förutsättningarnaatt
för skallnågon kunna beviljas svenskt medborgarskap.att

SÄPO:s utredningar i medborgarskapsärenden, innefattar bl.a.som
förhör sökanden, framför allt inriktademed på fram uppgifterär att ta

den internationella hotbilden och hotbilden i Sverige samtom om
sökandens bakgrund. Vidare bedömninggörs sökandensen av
trovärdighet.

fråga analysen det framtagnaDen materialet skall påsom av ge svar
huruvida i fråga säkerhetsmässigär risk ellerutgör Vidpersonen en

SÄPOjakande underrättas Invandrarverket avstyrker bifallattsvar om
till aktuelladen ansökningen. InvandrarverketNär erhållit sådanen
underrättelse överlämnas ärendet regelmässigt till regeringen, varpå
SÄPO i yttrande till regeringen utförligt motiverar sittett mer

SÄPOställningstagande. Vad det praktiken kani handla är attom
misstänker sökande för medsamröre någon terroristorganisation.en
Det kan också så de misstankar riktas sökanden iatt motvara som
stället utövande underrättelseverksamhet eller kontakter medavser av
någon utländsk underrättelsetj änst.

förekommerDet ibland inom Regeringskanslietatt attman anser
den information yttrandeti inte tillräcklig för regeringenär attsom ges

SÄPOskall fattakunna beslut i ärendet. dessa fallI har regelsom
antingen ingett kompletterande yttrande eller lämnat ytterligareett
information vid muntlig föredragning. Kompletteringar nämndaen av
slag kan också förekomma det vid tidpunkten förnär regeringens
ställningstagande förflutit viss tid sedan yttrandet skrevs.

SÄPOUnder år 1996 avstyrkte bifall till ansökningar40ca om
svenskt medborgarskap, motsvarande siffra för år 1997 18. Antaletvar
säkerhetsärenden år olika1996 anledningar ovanligt högt och påvar av
SÄPO bedömer framöver kommerdet ligga ungefär på 1997att attman
års nivå.
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utlänningslageniRegleringen16.3

1989:529

bara iförklarliga skäl inteaktualiserasSäkerhetsaspekter av
uppehållstillstånd.i ärendenmedborgarskapsärenden ävenutan om

gällandesiggrad likartad denhög görhärvidlag iProblematiken är som
någothar därför sitt intresseoch detmedborgarskapsärenden atti

ligger tillskälUtlL och deutlänningslagenregleringen ibelysa som
denna.grund för

nuvarande lydelse den lfick sinUtlL,kap. § 2Enligt 117 som
Utlänningsnänmden överlämnaInvandrarverket ellerfårjanuari 1997,

bedöms ha sådanärendetavgörandeförtill regeringenärendeett om
försäkerhet ellerför allmänellerför rikets säkerhetbetydelse annars

mellanfolklig organisationmakt ellerfrämmandeförhållande tillrikets
ärendet.börregeringen prövaatt

1996/97:25, framgårbestämmelse,till dennaförarbetenaAv prop.
under allakännetecknas ansökansäkerhetsärenden attatt avsom

därför de skäl åberopatsavslås, ärskallförhållanden att som
får till regeringen.bevilja tillstånd, inte överlämnasförotillräckliga att

fulltbärighet måste alltsååberopade skälens prövasdeFrågan ut avom
säkerhetsskäl åberopas. myndigheternaNårmyndigheterna även om

finnsskäl för uppehållstillståndbedömningendäremot gör attatt men
ärendena enligt vadbevilja tillstånd, börsäkerhetsskäl kan tala attemot
för avgörande.överlämnas till regeringenpropositionenisägssom

lagstiñningsärendet fördes diskussionredovisadedet ävenI ennu
överlämnande-kvarhuvud skulle hahuruvida över tagetmanom

propositionenfallet motiverades imöjligheten. så bordeAtt vara
följande:enligt174

lösning innebärtämligen starka talar förde"Trots argument som en som
enskilda ärenden det svårtbefrias från all befattning medregeringen äratt

uppehållstillståndställningstaganden i ärendenbortse från vissaattatt om
någotdet knappast rimligtså uttalat politiskt slag ärär att annatattav

ordningen enbart gälldeställning. den svenskaregeringen Omän tarorgan
pårenodlat rättsligt flyktingbegrepp byggttillämpligheten ettav
fördet finnas någon anledningkrav skulle inteflyktingkonventionens

fallet.enskilda ärenden. dock intebefatta med Dettaregeringen sig äratt
det bästtill någon slutsatsgår därför inte komma ärDet än attatt arman

regeringen i begränsad omfattning kanordning tillåtermed att geen som
Ävenärenden. säkerhetsärendenenskilda vissavägledning beslut igenom
betydelse bör höra till dehar utrikespolitiskoch vissa ärenden som

kunnaärendekategorier framdeles bör överlämnas."som
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instans- och16.4 Kommittén nyom

utlänningsärendenprocessordning i
NIPU

hañ tillbeslutades den januari 1997, hardirektiv 30NIPU, vars
det bakgrund Sverigesutredauppdrag bl.a. motatt avom
behov ändra den gällandeförpliktelser finnsinternationella attav

ärendenförsta och enda beslutsinstans iordningen med regeringen som
framgårutlänningskontroll. direktivenlagen särskild Avenligt attom

beakta oñaarbete haft särskilt dedenna del sittkommittén i attattav
bliutrikespolitiska överväganden kankänsliga säkerhets- och som

beslutsfattandet.tillgodoses iaktuella dessa ärendeni
internationella åtaganden framhålls ifråga Sveriges NIPU:sI om

angående skydd för de mänskligadirektiv konventionenatt
grundläggande friheterna Europakonventionenrättigheterna och de

bl.a. till skydd godtyckligainnehåller bestämmelser avvisningarmot
ochoch utlänningar det i konventionens artikelutvisningar 13attav

fråga skallstadgas i ha effektiv möjlighet föra talanatt attpersonen en
rättighetbeslut varigenom enligt konventionen kränks. Enmot ett en

liknande reglering finns i konventionFörenta nationernas om
rättigheter.medborgerliga och politiska

ÖkadslutbetänkandeNIPU presenterade sitt rättssäkerhet i
asylärenden SOU 1999:16 den februari föreslår25 1999. bl.a.NIPU

Utlänningsnämnden skall avvecklas och Invandrarverkets beslut iatt att
utlännings- och medborgarskapsärenden normalt stället skall kunnai
överklagas till utlänningsdomstol. fråga säkerhetsärendenIen om
enligt UtlL innebär förslag sammanfattningsvis följande.NIPU:s

Efter ha genomgånggjort Sveriges internationellaatt en av
åtaganden på det aktuella området drar den slutsatsenNIPU det-att
för Sverige skall kunna uppfylla vad vi åtagitatt anses oss genom
internationella förpliktelser nödvändigt med ordning därär en-
säkerhetsärenden enligt UtlL kan i två Enligtinstanser.prövas NIPU
bör därför Invandrarverket alla säkerhetsärenden förstaiavgöra

SÄPOinstans. sammanhangetNIPU i tidigare har intagitnoterar att en
reserverad hållning det gällt lämna tillämpandedenär att
myndigheterna redogörelse för skälen till ansökannärmare atten en om
uppehållstillstånd Dock har-avstyrks. vidare enligt uppgift frånsägs -

SÄPOsåväl Invandrarverket förhållandet i det avseendetsom numera
ändrats.

Invandrarverkets beslut skall enligt förslaget kunna överklagas till
den beslutet gårregeringen dvs. utlänningen elleremot,av som

Rikspolisstyrelsen. föreslår vidareNIPU det i princip bliratt
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domstolenfråninhämta yttrande Högstaobligatoriskt för regeringen att
Domstolenseller utvisning.avvisningbeslutarinnan regeringen om

detdomstolen finnerför regeringenskall bindandeyttrande attomvara
Sådantenligt kap. UtlL.verkställighet 8 1 §föreligger hinder mot

utlänningenfinns skälig anledningdethinder föreligger tro attattom
skulle fara där straffas medland ivid till visstutvisning attett vara

omänskligkroppsstraff, ellerfördöden eller utsättas tortyratt annan
skyddadeller bestraffning eller inteeller förnedrande behandling vara

sådanland där han eller hon skulle isändas vidare till ettmot att vara
vidare det skulle stridafara. Sådant hinder föreligger motom

verkställa utvisning.humanitetens krav att en
omständigheterskall sig övriga idomstolenHögsta även överyttra

blir yttrandet endast rådgivande. Omärendet. dessa avseendenI
förEES-avtalet, blir dock yttrandet bindandeutlänningen omfattas av

kan ske domstolen avstyrkeri så måtto utvisning interegeringen att om
denna åtgärd.

skall anförSom skäl till överprövningen regeringengörasatt av
skallNIPU de ställningstaganden i såkerhetsärendengöras teratt som

utflöde regeringens för riketssig naturligtett ytterstasom av ansvar
säkerhet säkerheten. framhålls känsligaoch den allmänna Det vidare att
utrikespolitiska bedömningar kan behöva och regeringen inomgöras att
regeringskansliet har tillgång domstolar till expertkunskapänstörre
inom vitt skilda områden för kunna bereda säkerhetsärende.att ett

yttrande från domstolen föreslås hänger medAtt Högsta samman
bl.a. artikel punkten EG-direktivet 64/22l/EEG samordning9 l i om av
särskilda åtgärder gäller utlänningars rörlighet och bosättning.som
Denna artikel ha den innebörden enligt NIPU:snäratt-anses som
förslag det rättsmedel nationelladen tillhandahåller inte ärstatensom

domstol-överprövning i den beslutande myndigheten den fattarinnan
beslut måste hämta frånsitt in yttrande behörig myndighet i landet,en

hos vilken utlänningen möjlighet läggahar fram sin sak och fåatt
tillgång till juridisk juridiskthjälp eller ombud enligt landets egna
lagstiftning.
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förslagKommitténs16.5

skallsäkerhetsärenden enligt MedbLföreslår avgörasKommittén att av
ärendenoch verketsbeslut i dessaförsta instansInvandrarverket i att

Rikspolisstyrelsen böröverklagas till regeringen. Avenskall kunna
sådant beslut.överklaga ett

svenskt medborgarskapsäkerhetsärende förvärvetbörI ett ansesav
har vunnit laga kraft.med den dag då beslutetgälla från och

antal skäl med tyngd talarfinns, redan berörts,Det motett attsomsom
förstanuvarande ordningen enligt vilken regeringenbibehålla den som

medborgarskapsärenden. det första finns detinstans vissa Förprövar
rättsområden allmän efter avlasta regeringeninom alla strävan atten

förvaltningsärenden, något gäller högre gradiprövningen änav som
handlar regeringen ärendet förstadet prövarnär attom somsom nu

det saknas möjlighet överklagainstans. viktigt skälEtt är att attannat
beslut.regeringens

betydelse sammanhanget vidare artikel årssärskild i 12 1997Av är
föreskrivsEuroparådskonvention vilken bl.a. varje konventionsstati att

skall tillse beslut förvärv medborgarskap skall kunnaatt ett avom
eller judiciellunderkastas administrativ omprövning i enlighet med

nationella lagstiftning. konventionens förklarandeAvstatens text
framgår artikel utesluter nationellal2 inte regler innebäratt attsom
vissa ärenden regeringen, dock också dessaprövas sägst.ex. attav
beslut måste kunna bli föremål för administrativ eller judiciell
omprövning.

den nuvarande ordningen medFrågan regeringen förstaär om som
och enda för säkerhetsärenden kommer förenliginstans medatt vara

års Europarådskonvention denna kraft förhållande1997 träder i inär
till Sverige. Inledningsvis kan därvid konstateras den fått avslagatt som
på sin ansökan medborgarskap oförhindrad återkomma medärom en

ansökan, något kan hur många gånger helst. Varjegörasny som som
ansökan skall förutsättningslöst det beslutandeprövas organet,ny av

dvs. aktuella fall vilket således innebäri regeringen, regeringenattnu
har företa förnyad omständigheternaprövning i ärendet.att en av

har möjlighet under förutsättningarRegeringen också vissaatt
s.k. omprövning ändra sina beslut det föreliggerutan attgenom egna

någon ansökan. aktuellt hänseende innebär omprövnings-Iny nu
den finner avslagsbeslutinstitutet regeringen äratt att ettom-

oriktigtuppenbart på grund omständigheter eller någonav nya av
anledning har möjlighet ändra beslutet det kan skeattannan om-

snabbt och enkelt och det blir till nackdel för någon enskildutan att
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tillämpning 27analogsker medomprövning,Regeringens avpart. som
fallförekommandeföretas iFL,l986:223,förvaltningslagen§

påregeringenhindraringet egetinitiativ attnormalt på parten menav
åtgärd.sådanvidtarinitiativ en

extraordinäradetframhållasocksåbörsammanhanget attI
beslut iregeringensbeträffandetillämpligt ävenresningrättsmedlet är
sådanabeslutet iOmprövningen görsmedborgarskap.ärenden avom

Regeringsrätten.fall av
svensktansökanavslag på sinfåttregeringenDen omsom av

få beslutetmöjlighetenhelt betagensåledes intemedborgarskap attär
resningsfallensällsyntamycketpraktikendefrån iBortsettomprövat.
således ocksåregeringen-alltidemellertid omprövningengörs somav

enligt kommitténsoch detbeslutet ärursprungligafattat det -
kanfulltnuvarande ordningendendärför tveksamt utuppfattning om

Europarådskonventionens föreskriftmedsyftetuppfyllasägas om
Även Sverige ijudiciell ordning.elleradministrativomprövning i om

klarapåför närvarande intemedborgarskapsärendenfråga sammaom
internationellt förpliktatutlänningsärendenbeträffande är attsätt som

säkerhetsärenden,tvåinstansprövningmedordningtillskapa aven
Europaråds-tillträde till årssvenskt 1997finner kommittén att ett

det helt allmäntdet faktum ärmedkonvention attsammantaget
tillräckligtöverklagande saknas-tillmöjlighet ärotillfredsställande att

införas. Enmöjligt börändrad ordningför konstatera attatt omen
införs möjlighetinnebära detantingenordning kan attsådan att en

regeringennågotbeslut eller änregeringensöverklaga annatatt organ
första instans.anförtros prövningen i

förvaltningsbeslut1988:205 rättsprövning vissaLagen avom
rättsprövningslagen

hands frågaskulle ligga till iteoretiskt närmastlösningDen settsom
beslut iöverklaga regeringensmöjlighetinföra attatt enom

medenlighettillåta överklagande imedborgarskapsärenden är att
innebärapraktikenskulle irättsprövningslagen. Dettaregleringen i att

hadeenskild prövaansökanpåRegeringsrätten attpart omav
rättsregel på detnågon sättstriderbeslutregeringens mot som

omständigheterna iklart framgårövrigtsökanden eller iangett avsom
rättsprövnings-kräva ändringskullesådan ordningärendet. En en av

den inteuttryckligen föreskrivs2det lagens 2§lagen eftersom i att
medborgarskap.svensktgäller beslut om

rättsprövningslagenföregick införandetden propositionI avsom
tillmöjlighetenanfördes den191987/88:69prop. att nyas.

prövningen idet förhållandetsikte påbordedomstolsprövning attta en
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del ärenden gäller myndighetsutövning enskilda, ochtyper motav som
för vilka regeringen eller förvaltningsmyndighetnågon högstaär
instans, har viktiga inslag rättslig bedömning ävenav om
intresseavvägningar och andra skönsmässiga överväganden skall

Överprövningendominera prövningen. hos domstolen, sades vidare,
borde inriktas på frågor rättsenlighet.om

På 22 i propositionen motiverades varför vissa besluttypers. av
undantogs från lagens tillämpningsområde:

"Andra beslut särskilda skäl bör undantas besluttyper ärav som av om
svenskt medborgarskap, beslut dispens-i och uppbördsfrågor enligt olika
författningar på skatteområdet, beslut enligt lagen 1974:922 om
kreditpolitiska medel, beslut i frågor allmän likviditetsindragning ellerom
allmän prisreglering, beslut enligt lagen 1982:513 förbud utförselmotom

krigsmateriel, beslut enligt lagen 1983:1034 kontroll överav m.m., om
tillverkningen krigsmateriel, beslut införsel, utförselsamtav m.m. om

enligt lagen l984:3 kämteknisk verksamhet. Också mångam.m. om av
dessa beslut har betydande frekvens. En del dem har också inslagen av av
sådana utrikes- och säkerhetspolitiska bedömningar domstol intesom en
lämpligen bör göra. Det gäller framför allt krigsmaterielärendena."

Utifrån vad redovisats från propositionen kan inledningsvissom nu
konstateras eventuell överprövningatt regeringens beslut ien ettav
säkerhetsärende knappast skulle uppfylla den grundläggande
förutsättningen Överprövningen enligtatt rättsprövningslagen bör vara
inriktad på frågor rättsenlighet. Tvärtom handlar avgörandetom av
säkerhetsärenden i synnerligen hög grad intresseavvägningarom rena
och andra skönsmässiga bedömningar. Att låta även medborgar-
skapsärenden omfattas bestämmelserna i rättsprövningslagen skulleav
därför strida den grundläggande tanken bakom denna,mot slutsatsen

också stöds medborgarskapsärendena övervägdesatt särskiltsom av
vid tillkomsten lagen och då inte ansågs den karaktärenav attvara av
de borde ingå i dess tillämpningsområde.

Med beaktande det sagda bör det enligt kommitténs uppfattningav
inte komma i fråga ändra rättsprövningslagen föratt nå lösningatt en
på den aktuella problematiken. Enligt kommitténs bedömning finnsnu
det med hänsyn till säkerhetsärendenas särpräglade inte heller inatur
övrigt någon ändamålsenlig lösning för möjliggöra överprövningatt en

regeringens beslut.av
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säkerhetsärendenförförstaNy instans

införaalternativetavvisatföregående attdetKommittén har i en
därmedalternativbeslut. Detregeringensöverklagamöjlighet att som

flytta prövningenändrad ordning äråstadkommaför attåterstår att en
till någonfrån regeringenförsta instanssäkerhetsärenden iav

myndighet.
föreslagitUtlLsäkerhetsärenden enligt attbeträffandeharNIPU

verketsochförsta instansInvandrarverket i attskalldessa prövas av
värdehafårtill regeringen. Detöverklagas ettskall kunnabeslut anses

MedbLenligtärendendensamma iinstansordningen äri sig somom
därför förstmedborgarskapskommitté prövarårsUtlL. 1997enligt om

innebäraskulleordningmedmöjligt attochlämpligtdet är somen
förstaMedbLsäkerhetsärenden enligtInvandrarverket ävenprövar som

instans.
ärendesäkerhetsaspektema ikan konstaterasInledningsvis ettatt
typisktnormalfalletsynvinkelsamhällets iuppehållstillstånd sett urom

denmedborgarskapsärende. Iibetydelse änär större ettsett av
huruvidahandlar det nämligenärendeförstnämnda typen omav

in ihuvuderhålla tillståndskall överfrågautlänningen i tagetatt resa
svensktansökermedani Sverigeeller vistas omperson somen

här underoch verkatredan har vistatsregelmedborgarskap ettsom
för hanteringentalaförhållande får närmastantal år. Detta att avanses

reglerandrabehöver omgärdasMedbL intesäkerhetsärenden enligt av
för ärenden enligt UtlL.behövligtvadän ansetts varasom

SÄPO myndighetenförser den beslutandeDet oavsettär som -
hänförlig till säkerhets-informationmed dendetta ärvilken är som-

SÄPO eventuellabedöma vilkaockså kompetensharaspekter. att
medföra.ändrad ordning skulle kunnaolägenhetersäkerhetsmässiga en

SÄPO:s uppfattning ivikt deldärförsjälvfalletDet är att tastor avav
SÄPO förklaratunderhandskontakter med kommitténharfrågan. i att

MedbLsäkerhetsärenden enligthar någon erinraninte attmotman
Beträffande ärendenförsta instans.Invandrarverketprövas somav

SÄPO ochmotsvarande besked till NIPU NIPUlämnatenligt UtlL har
SÄPO blivitunder tidsammanhanget konstaterathar i även att senare

delgeuppehållstillståndärendentill ipositiva att ommer
skälsaknassäkerhetsfrågor.rörande DetinformationInvandrarverket

omfattaskulleöppenheten inte ävenökadetill varför den
liknandeharoch följdriktigtMedbLsäkerhetsärenden enligt en

beträffande dem.utveckling kunnat noteras
bedömningenkommittén dendet sagdatill görMed hänvisning att

börMedbLsäkerhetsärenden enligtbeträffandeInvandrarverket även
verkets beslutVidare börförsta instans.kunna funktionenöverta som
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kunna överklagas till någotregeringen, Rikspolisstyrelsen börävensom
Att regeringen bör överinstans för dennarätt göra.att vara grupp av

ärenden har sin huvudsakliga grund i det har detregeringenäratt som
för rikets säkerhet och för den allmänna säkerheten. Detyttersta ansvaret

saknar sammanhanget heller betydelsei inte inom Regerings-att man
kansliet besitter mått expertkunskap inom de skilda områdenett stort av

kan aktualiseras avgörandevid säkerhetsärenden.som av
säkerhetsärende bör förvärvetI svenskt medborgarskapett av anses

gälla från och med den dag då beslutet har vunnit laga lctañ.
handläggningenFör säkerhetsärenden vid Invandrarverketav

kommer, liksom för övriga medborgarskapsärenden, förvaltningslagen
l986:223, FL gälla. Enligt huvudregeln i 16 gäller§ FLatt att en
sökande, klagande eller har del det tillförtsrättpart att taannan av som
ärendet, detta myndighetsutövning någon enskild. Enligtmotom avser
17 § gäller vidare huvudregelFL fårärende inte avgörasatt ettsom

den sökande, klagande ellerär har underrättatsutan att partsom annan
uppgift har tillförts ärendet någon honomänom en som genom annan

själv och han har fått tillfälle sig den,över ärendetatt yttra om avser
myndighetsutövning någon enskild. Rätten del uppgiftermot att ta av
enligt 16 § FL underrättelseskyldigheten enligt 17 § FL begränsassamt
dock kap.14 § sekretesslagen5 1980:100, har följandeav som
lydelse:

Sekretess hindrar inte sökande, klagande eller i mål elleratt partannan
ärende hos domstol eller myndighet del handling ellertar annatannan av
material måleti eller ärendet. Handling eller material får dock inteannat
lämnas i den mån det intresse till allmänt eller enskilt intresseut, ärav av
syrmerlig vikt sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs. sådant fallIatt
skall myndigheten på lämna upplysningsätt vad materialetannat parten om
innehåller, i den mån det behövs för han skall kunna till sin rättatt ta vara
och det kan ske allvarlig skada för det intresse sekretessen skallutan som
skydda.

Sekretess hindrar aldrig måli eller ärende del dom elleratt part tar av
beslut måleti eller ärendet. hellerInte innebär sekretess begränsning i parts

enligt rättegångsbalkenrätt fä del alla omständigheter läggs tillatt av som
grund för avgörande mål eller ärende.av

ochFörsta andra styckena tillämpas inte, avvikande bestämmelserom
har meddelats i lag."

MedbL innehåller inte några avvikande bestämmelser det slagav som
i paragrafensomnämns tredje stycke. Vad föreskrivs sekretess-isom

lagen och FL gäller därför för handläggningen medborgarskaps-av
ärenden.
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detframhållitSÄPO kommitténmedSammanträffandevidhar ett
liten skarahandläggssäkerhetsärendenangelägna i personeratt av en

sekretess.krav påhögamycketomgärdashandläggningeneftersom av
SÄPO:s hanteringenoch utgår frånuppfattning attdelarKommittén av

sådantpå sättorganiserasInvandrarverket attvidsäkerhetsärenden
tillgodoses.dessa krav

Invandrarverketsförslag upphörkommitténskonsekvensSom aven
till Endirekt regeringen.säkerhetsärendelämna övermöjlighet ettatt

Invandrarverkettillolika överinstanserblirdetkonsekvens är attannan
säkerhetsärende eller inte. Detbedömsärendetberoende på ettvaraom

myndighethandläggandepånärvarandeförankommer -
bedömaUtlänningsnämnden ettrespektiveInvandrarverket att om-

ärendetstillhänvisningmedtill regeringenöverlämnasärende bör
Ävensäkerhet.allmänförellersäkerhetriketsförbetydelse annars

Invandrarverketför göraangelägenhetdet attfortsättningsvis blir en
skall anvisningverketdet ärbedömningdenna att omsom gegenom

dockbörbedömningöverklagas. Dennafårdess besluthur vara
SÄPO bifall tillavstyrkttill verketyttrandeihuruvidaavhängig en

åberopandeundermedborgarskapsvensktansökan avom
SÄPO får ärendetställningstagandesådantgjortsäkerhetsskäl. Har ett

Kommitténöverinstans.och regeringensäkerhetsärendeettanses vara
enligtärendenbeträffadeföreslagitmed vad NIPUlikhetfinner i-

medborgarskaps-sådantöverinstans ibörregeringenUtlL ettatt vara-
skälandraansökningen änInvandrarverket avslagitärende även avom

böravstyrkande.Rikspolisstyrelsens Dettillhänför sigsådana som
granskningendet vidInvandrarverket, ävenunderstrykasdock att om

inteför naturalisationgrundvillkorennågotärende visar sig attett. avav
säkerhetsmässigskälockså dealltid har pröva artuppfyllt,är att av

Rikspolisstyrelsen.åberopas avsom
ärendesituationenvidare denövervägandensinaberör i att ettNIPU
vanligtbehandlatsInvandrarverket harhosvid handläggningen ettsom

underfinnassådana sigvisarsäkerhetsaspekter,ärende attutan men
bedömerdomstolarna. NIPUhandläggs iärendet attden tid ensom

anförovanlig,mycketblikan attsådan situation antas men
begäradomstolen börfall hosförekommandeInvandrarverket i

omständigheternaverket för detillärendetåterförvisning att nyaav
medborgarskaps-Enligt 1997 årsbedömas första instans.skall kunna i

blirskisserade situationendendet anledningkommitté finns anta attatt
inträffa börskullemedborgarskapsärenden. denOmovanlig iän mer

återförvisningdessa fall begäraiInvandrarverketemellertid även av
beslutatinitiativdomstolen påfallverket for det inteärendet till eget

återförvisning.om
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Förhållandet fallkan i något tänkas bli det dvs.motsatta, att ett
ärende hos Invandrarverket har bedömts säkerhetsärendeettvara
medan regeringen vid sin handläggning den bedömningen detgör att

föreligger några egentliga säkerhetsaspekter.inte En sådan situation får
uppfattningenligt kommitténs naturligast sin lösning attgenom

överlämnar ärendet tillregeringen Invandrarverket för behandling,ny
möjlighet får följa de allmänna grundprincipema fören som anses av

förhållandet mellan regeringen och förvaltningsmyndighetema.
framgåttSom den tidigare redovisningen föreslår NIPU detattav

skall obligatoriskt för regeringen inhämta yttrande fån Högstaattvara
domstolen innan regeringen beslutar avvisning eller utvisning.om
Enligt förslaget bör yttrandet särskilt det finns hinder motavse om
verkställighet enligt UtlL. Sådant hinder föreligger enligt kap.8 lt.ex.
§ UtlL undantagslöst det finns skälig anledning att tro attom
utlänningen vid utvisning till visst land där skulle i faraett attvara
straffas med döden eller för kroppsstraff,utsättas elleratt tortyr annan
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller inte

skyddad sändas vidare till land där han eller hon skullemot att ettvara
i sådan fara.vara

Frågor verkställighetshinder enligt UtlL aktualiseras huvudöverom
inte i medborgarskapsärenden. Vidare hartaget Sverige medborgar-

skapsrättens område inte ingått någon internationell förpliktelse vars
uppfyllande kräver föreregeringen avgörandet medborgar-att ettav
skapsärende inhämtar yttrande från någon myndighet. Det sagdaannan
leder enligt kommitténs uppfattning till det frågai säkerhets-att om
ärenden enligt MedbL saknas skäl föreskriva regeringen före sittatt att
beslut skall inhämta yttrande från domstolen.Högsta

Övriga ärenden enligt 9 § MedbLa

hittillsDe gjorda övervägandena har säkerhetsärenden.rört Enligt 9 §a
l MedbL får emellertid ärende överlämnas till regeringenett även om
det bedöms ha betydelse för rikets förhållande främmandetill makt
eller mellanfolklig organisation. Enligt punkten 2 i lagrumsamma
gäller vidare överlämnande får ske det bedömsatt särskildom vara av
vikt för ledning tillämpningen MedbL ärendet prövasattav av av
regeringen. Slutligen gäller enligt punkten 3 ärende fåratt ett
överlämnas synnerliga skäl talar för regeringens prövning.om annars
Synnerliga skäl kan ärendet är myckett.ex. speciellt slagattvara av
och kan förväntas leda till internationell uppmärksamhetstor trots att
det inte berör Sveriges förhållande till eller till någonstatannan
mellanfolklig organisation.
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förPunkten har tillkommit skall få tillfälle2 regeringen utövaatt att
konsekvens föreslagitviss styrning Som NIPUpraxis. atten av en av

Invandrarverkets medborgarskapsärenden fortsättningsvisbeslut iatt
överklagas utlänningsdomstol föreslagitskall till har NIPU även atten

längre skall få behålla sin praxisbildande funktion enligtregeringen inte
punkten 2.

den nuvarande överlämnandeparagrafen finns därmed denKvar i
del punkten säkerhetsärenden punkten Fråganl inte rör samtav som

dessa ärendegrupper tillräckliga för bibehållandetmotiveraär är attom
överlämnandemöjligheten till regeringen.av

framhållasInledningsvis skall ärenden tillhöriga de nämndaatt
något talar för detkategorierna sällsynta, i sig inte ärär attextremt som

överlämnandemöjligheten. Därtill kommermotiverat behållaatt
regeringsformenföreskriften i 10 kap. § innebär utrikes-8 attsom

skall hållas underrättad fråga betydelse förministern när ären som av
förhållandet till främmande eller till mellanfolklig organisationstat

statlig myndighet.uppkommer hos Underrättelse skall såledesannan
vilketske frågan uppkommer innebär det tillräckligtintenär äratt att
utrikesministernmyndigheterna underrättar sitt beslut utanom

underunderrättelsen skall ske redan handläggningen ärendet.av
tillförsäkrad insyn diskuteradDärmed regeringen i ärendenär artav nu

anförtrosavgörandet dem Invandrarverket.även om av
föreslårMed hänvisning till det sagda kommittén möjlighetenatt att

MedbL till helt bort.överlämna ärenden enligt regeringen sistDetas
ärenden hänförliga deldiskuterade ärendena dvs. till den punktenav-

säkerhetsärenden ärenden enligt punkten börinte 3rör samtsom -
Invandrarverket första instans och kunna överklagas tilliprövas av

föreslåsutlänningsdomstol. bör vad såledesDet även noteras att som
beträffande utlänningsärenden.vad föreslagitNIPUmotsvarar
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Åtgärder17 för stärkaatt

medborgarskapets status

Inledning17.1

skallKommittén enligt direktiven utreda och behovetöverväga av
åtgärder forkan vidtas stärka medborgarskapetsatt status ettsom som
led i integrationsprocessen. direktivenI särskilt ömsesidig-attanges
heten i integrationsprocessen skall beaktas sammanhanget.i

bakgrund direktiven anfördeSom till det finns skälregeringen att att
stärkaåtgärder kan medborgarskapets både blandöverväga status,som

nuvarande svenska medborgare och blivande svenska medborgare.
tillade invandrareRegeringen blir svensk medborgare måsteatt en som

kunna eller honkänna han därmed betraktas svensk ochatt som
fullt det svenska samhället. Särskilda vidceremonieraccepteras ut av

erhållandet medborgarskap enligt regeringenär visasätt attett attav
medborgarskapet innebär på fullvärdigt deltarätt isättatt etten
samhällets intressegemenskap.

direktiven kommitténvidare i samband medI utredningenattanges
fråga olika kani åtgärder stärka medborgarskapets ävenstatusom som

skall krav på kunskaper deti svenska språket eller detöverväga om om
svenska samhället bör ställas för beviljande medborgarskap.upp av

Inledningsvis konstaterar kommittén begreppet medborgar-att
skapets definieraskan på olika bakgrund vadstatus Motsätt. av som

i direktiven finner kommittén begreppet detta sammanhangiattanges
med medborgarskapets betydelse. fårnärmast fallär Isynonymt vart

det medborgarskapets betydelse dess Avstatus.anses vara som ger
särskilt intresse medborgarskapets betydelse för integrations-är

allmän utgångspunktEn medborgarskapetär utgöratt ettprocessen.
viktigt led denna stärkai Genom medborgarskapetsatt statusprocess.
betydelse främjas integrationsprocessen.

Medborgarskapets betydelse i olika avseenden har behandlats i
avsnitt Framställningen utgångspunkt för kommitténsutgörtre. en
förslag till föråtgärder stärka medborgarskapets vilkastatus,att
redovisas det följande. förslagi bakgrund till kommitténs belysesSom
dock först regeringens integrationspolitik och integrationsprocessen.
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17.2 Medborgarskapet och
integrationsprocessen

Invandrarpolitiken

I anledning regeringens proposition med riktlinjer förav
utlänningspolitiken prop. 1968: 142 lade riksdagen, i samband med att
invandringen för första gången reglerades i Sverige, år fast1968 ett

jämlikhetsrnålövergripande för utlärmingspolitiken. Detta mål innebar
likasträvan rättigheter och skyldighetermot att skulle gälla fören

utlänningar och för svenska medborgare. Invandrare skulle ha
möjlighet leva på standardnivåatt den inhemskasamma som
befolkningen. Målet jämlikhet skulle i huvudsak förverkligasom

generell välfärdspolitik.genom en
År 1975 riksdagen riktlinjer förantog invandrar- och

minoritetspolitiken prop. 1975:26, InUl975:6, rskr. 1975:160. Till
grund för regeringens proposition låg bl.a. Invandrarutredningens
slutbetänkande Invandrarna och minoritetema SOU 1974:69.
Utredningen formulerade de övergripande målen för framtidaen
invandrar- och minoritetspolitik med utgångspunkt begreppeni
jämlikhet, valfrihet och samverkan. Föredragande statsrådet
konstaterade det återstod få skillnader mellanatt utländska och svenska
medborgares rättsliga ställning och uttalade ocksåsträvan iatt
fortsättningen borde avlägsna återstående skillnaderatt ivara
lagstiftningen. Riksdagens beslut innebar klart avståndstagande frånett

assirnilationspolitik. Invandrares kulturella och språkliga bakgrunden
skulle inte bara erkännas, den skulle också främjas.

Från år 1972 har den utomnordiska arbetskraftinvandringen
praktiskt upphört, samtidigt flyktinginvandringentaget ochsom
anhörighetsinvandringen har ökat. Antalet utrikes födda den lvar
januari 1997 944 000 vilket llär befolkningen. Avprocentca av
utrikes födda ellerär 5 ll 000 54 svenska medborgare.procentca

Arbetslösheten har blivit allt svårare hinder för människorett att
skaffa sig jämbördiga levnadsvillkor. krympandeDen arbetsmarknaden
inom den offentliga sektorn och traditionellt kvinnliga arbeten har
drabbat invandrade kvinnor särskilt hårt. Bland dem har invandratsom
det decenniet finns många aldrig harsenaste kommit in påsom
arbetsmarknaden. gällerDetta i synnerhet dem flyttade till Sverigesom

denär äldre och har kort skolgång från hemlandet. Undervar som
tidigare perioder med god sysselsättning fick många arbete trots
bristande kunskaper i svenska språket, strukturomvandlingar ochmen
rationaliseringar har slagit från arbetsmarknaden.ut stora Förgrupper
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dem invandrartäta och bostadsområdeni kanär uppväxta utsattasom
det svårt sig fullgott svenskt språk.tillägnaatt ettvara

Genom invandrarpolitiken i så utsträckning kom rikta sigatt stor att
till invandrare och därmed ställde invandrarskapet och densom grupp
invandrades kulturella och etniska bakgrund bidrog den tilli centrum,

invandrarskap förknippats med annorlundaskap. Invandrar-att
politiken, tillsammans med den särskilda administration byggtssom

för genomföra den, kom på olyckligt förstärkasättatt ettupp en
uppdelning befolkningen i vi och "dom" och medverkadeett ettav
därigenom till det utanförskapuppkomsten många invandrareav som
och deras barn upplever i det svenska samhället.

Integrationspolitiken

december beslutade riksdagen,I 1997 i anledning regeringensav
framtiden och mångfaldenproposition Sverige, från invandrarpolitik-

1997/98:16,till integrationspolitik prop. bet. SfTJl997/98:St06, rskr.
förl997/98:68 mål och inriktningar framtida integrationspolitik.en

konstateradeRegeringen i propositionen ärintegrationatt ett
olika innebörder.begrepp antal begreppet används iNärgetts ettsom

samhällets mångfaldsammanhang etniska och kulturella börrörsom
det enligt första hand individuell ochregeringen i påavse processer
samhällelig nivå. tillade följande.Regeringen

handlar hur förenasSom integration skilda delar kan iprocess om en
helhet. hemland skaffaDen lämnar sitt måste alltid sigstörre ettsom

förhållningssätt landettill det och dess innevånare, strategiemanya men
skifta. minoritetkan den i kan strategin lätt bli skydda denFör är attsom

kulturen eller livsstilen måste därförmajoriteten. Integrationmotegna
behövahandla möjligheterna ingå i helhetstörre göraatt utan attom en

våld på identitet. måste emellertidsin kulturella och etniska En anpassning
alltid märmiskor.ske i mellanmötet

ömsesidiga i den bemärkelsen allaIntegrationsprocesserna är äratt
delaktiga och medansvariga i dem och alla måste bidra. Integration inteär

fråga för invandrare. samhälle med etnisk ochendast och I etten om
mångfald komplettera och ömsesidigtkulturell bör människorna varandra

livserfarenhet för potential finnsbidra med sin kompetens och denatt som
i mångfalden skall ñigöras och komma till användning. segregation,

därför påtvingadsjälvvald eller påtvingad, lika lite önskvärdär som
assimilation.

framgår samhällets etniska och kulturellaAv propositionen att
mångfald, innefattas språklig mångfald, börvari och religiösäven tas
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utgångspunkt för den generella politikens utformningsom och
genomförande på alla samhällsnivåer. Politik riktar sig specifiktsom
till invandrare bör begränsas till insatser och åtgärdersom grupp som
kan behövas under den första tiden i Sverige. Regeringen anförde bl.a.
följande.

Att begränsa säråtgärder riktar sig till invandrare till densom som grupp
första tiden i Sverige och verka för den generella politiken utvecklasatt så

den i större utsträckning sin utgångspunktatt i mångfalden,tar bidrar till
bryta mellangränsen svenskaratt och invandrare. Det ocksåupp ger

människor möjlighet själva välja identitet och framträdaatt som
självständiga individer, med och med förmåga att taegna resurser ansvar
för sitt liv.eget

Målet med integrationspolitiken skall lika rättigheter ochvara
möjligheter för alla etnisk och kulturelloavsett bakgrund, en
samhällsgemenskap med samhällets mångfald grund ochsom en
samhällsutveckling kännetecknas ömsesidig respekt ochsom av
tolerans och alla bakgrund skall delaktigaoavsett i ochsom vara
medansvariga för. Med lika rättigheter och möjligheter följer också lika
skyldigheter. Det integrationspolitiska arbetet skall särskilt inriktas på

stöd till individers försörjningatt och delaktighet i samhället,ge egen
värna grundläggande demokratiska värden och verka för kvinnors och

likamäns rättigheter och möjligheter förebygga och motverkaatt
diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.

Regeringen anförde i detta sammanhang det svenska språketatt är
betydelse kommunikationsmedelstor och förbindelselänkav som

mellan människor. För kunna tillgodogöraatt sig sina rättigheter,
fullgöra sina skyldigheter och likvärdig och medansvarig ivara
samhället behöver alla kunskaper i svenska språket. Med kunskaper i
svenska ökar bl.a. förutsättningarna för arbete och deltagande i
samhällslivet. Enligt regeringens bedömning kunskaperär i svenska
språket betydelse för hur integrationenstor utvecklar sig både förav
den enskilda individen och samhället i Därför detär önskvärtstort. att
alla är bosatta i Sverige i någon utsträckningpermanent kan förståsom
och tala svenska. betonaAtt det svenska språkets betydelse står enligt
regeringen inte i konflikt med respekten för dem har ett annatsom
modersmål än svenska.

För den generella politiken skallatt präglas den mångfaldav som
finns i samhället, bör enligt propositionen alla med och utformavara
den och för den. Detta kanta ske först mångfaldenansvar om
återspeglas i samhällets institutioner och de demokratiska besluts-
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insatserRegeringen konstaterade särskilda bör vidtasattprocesserna.
för stimulera invandrares delaktighet i samhällsutvecklingen.att

Såsom redan framgått har det varit i svensk politik densträvan atten
fått uppehållstillstånd och folkbokförd i landet iärpermanentsom

princip skall ha rättigheter och skyldigheter svenskasamma som
medborgare. Genom sociala och andra rättigheter utvidgats tillatt
utländska medborgare, har medborgarskapet minskat i betydelse.
Skillnaderna i formella rättigheter mellan svenska och utländska
medborgare få. finns dock fortfarandeär Det avgörande skillnader.

hänförDessa sig huvudsakligen dentill politiska delaktigheten, skyddet
landsförvisning möjligheten offentligainneha uppdrag ochmot samt att

tjänster se avsnitt 3.2.

på17.3 Krav kunskaper i svenska språket
och i samhällskunskap

Frågans tidigare17.3.l behandling

kunskaperKrav på i svenska språket återfinns varken i den nuvarande
eller i tidigare medborgarskapslagar. I föregickpropositionen 1924som
års lag -1924:137 uttalades dock57 ansåg kunnasig utgåatts. man-
från sökandens kunskaper i svenska språket beaktades särskildatt utan
reglering. förarbetena till lag,I 1950 års 1950:217 43, uttaladesprop. s.
vidare sökandens kunskaper i svenska språket borde tillmätasatt stor
betydelse vid naturalisationsprövningen.

Enligt kungörelsen 1950:217 med vissa bestämmelser rörande
tillämpningen medborgarskapslagen- vilken kraftträdde i samtidigtav

års lag1950 skulle ansökan naturalisation innehållasom en om-
uppgifter i de hänseenden kungörelsen fogati videttsom angavs
ansökningsformulär. detta föreskrevs bl.a. sökandenI skulle styrkaatt

kunskapersina i svenska språket och detta skulle skeatt ettgenom
intyg vilket formuläret-det uttrycktes i borde utfärdatsom vara av-
lärare, eller kompetent framgåpräst intyget skulleAv attannan person.
sökanden kunde tala, läsa och skriva svenska, några närmare
föreskrifter på vilken kunskapernanivå skulle ligga fanns dock inte.om
Undantagna från kravet förutvarande svenska medborgare samtvar
danska och norska medborgare. heller behövdes någotInte språkintyg
för kvinna gift med svensk medborgare.en som var en

I 1968:158 uttalades det vid prövningen naturalisa-attprop. av en
tionsansökan fortsättningsvis skulle beaktas sökandenäven om
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behärskade svenska språket. Propositionen innehöll dessutom en
redogörelse för den vid tidpunkten rådande praxisen på området s. 85:

Ofta bortses från bristande kunskaper i detta hänseende. Så brukar t.ex.
fallet med utlärming flyttar in i landet vid ålder,vara en som mogen om

han har anknytningar till släktingar här och hans arbete beroendeäryngre
kunskaper i svenska språket. Inte heller brukar det krävas någonav större

kimskap i svenska språket utländsk familj med goda vitsord, inärav
familjen ingår bam i eller under skolåldem. sådanstrax En familj torde
nämligen förhållandevis lära sig det svenska språket.snart

I fortsattepraxis emellertid uppluckringen språkkravet och detav
obligatoriska språkintyget avskaffades i början l980-talet. Därefterav
har sökandens språkkunskaper i praktiken kommit helt saknaatt
betydelse.

Att språkkunskaper saknar betydelse vid prövningnumera av
ansökningar medborgarskap betyder dock inte frågan avförtsom att
från den politiska dagordningen. Tvärtom har motioner avseende krav
på kunskaper i svenska språket under år med regelbundenhetsenare
varit föremål för riksdagens bedömning.

I motion 1989/90:Sf622 begärde Göthe Knutson m ett
tillkärmagivande det huvudregel borde kunnaatt ställas krav påom som

svenska medborgare skall kunnaatt hjälpligt förstå och kunna siggöra
förstådda på svenska språket. Om särskilda skäl föreligger, t.ex.
avseende äldre invandrare har tagits hit sina barn ellersom av
barnbarn, borde dispens kunna meddelas.

Socialförsäkringsutskottet behandlade motionen i betänkandet
Svenskt medborgarskap l990/91:SfIJ3. Utskottet avstyrkte bifall till
motionen med följande motivering f.:3

"Riksdagen har under följd år och på förslag utskottet isenasten av av
betänkande l989/90:SHJ2 avslagit motsvarande motion. Utskottet haren
därvid framhållit det utomordentligtär viktigt föratt den enskilde
invandraren ha kunskaper i svenska språketatt och på alla börsättatt man
underlätta för invandrarna få sådana kunskaper. Utskottetatt har också
framhållit barn invandrar hit oftaatt snabbt lär sig svenska, medansom
föräldrarna, och då särskilt de hemarbetande kvinnorna, kanske aldrig gör
det. Personer invandrar vid hög ålder kan kanske ha svårighetsom stor att
lära sig svenska. dennaMot bakgrund det enligt utskottets meningvar
varken rimligt eller möjligt ställa krav på kLmskaper i svenskaatt språket

förutsättning för till svenskträtt medborgarskap."som en

Det återgivna uttalandet kan sägas uttryck förnu ge
Socialförsäkringsutskottets grunduppfattning frågan.i Utskottet har
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nämligen fleraäven i betänkanden under 1990-talet hållit fastsenare
vid denna argumentet-ing.

17.3.2 språkkunskaperpåKrav i utländsk rättm.m.

Krav på kunskaper i det inhemska språket eller flerai officiellaett av
språk uppställs förvillkor naturalisation i antal länder. vissaIettsom
länder krävs dessutom kunskaper anknyter till samhälls-som
förhållandena landet.i Kommittén har undersökt i vad mån länder25

ifrågavarandeuppställer krav för naturalisation. det följandeI redovisas
vilka krav uppställs respektivei land.som

Norden

Danmark

Sökanden skall bruk varken omskrivningar eller språkutan annatav -
och med naturlig obesvärat kunnaär delta allmäntiaccent ettsom -
samtal på danska. Värderingen sökandens språkkunskaper görsav av
den polis tillsammans med sökanden går igenom de upplysningarsom

sökanden lämnat i sin ansökan naturalisation.som om

Finland

Sökanden skall ha sådana kunskaper i finska eller svenska han elleratt
hon klarar i olikasig situationer i vardagslivet. praktikenI styrks
kunskaperna med utfärdatsintyg språklärare. beslutandeDesom av en
myndigheterna får medge undantag från kravet på språkkunskaper när
det gäller äldre Likaså kan undantag medges sökandenpersoner. om

med läkarintyg hanstyrker eller hon inte kan lära sig finskat.ex. ett att
eller svenska. har hittills aldrig förekommitDet någon fått avslag påatt
ansökan finskt medborgarskap på grund bristandeom av
språkkunskaper.

Island och Norge

uppställsDet inte några krav på språkkunskaper eller på kunskaper som
samhällsförhållandena landet.rör i
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Övriga Europa

Bosnien-Hercegovina

Sökanden skall ha kunskaper i något de språk talas i landet.av som

Estland

Sökanden skall ha kunskaper i det estniska språket och kunskaper om
den estniska konstitutionen. Kunskaperna vidmäts särskild test.en

Frankrike

Sökanden skall ha tillräckliga kunskaper i det franska språket för att
klara sig i det vardagliga livet. Kunskapsnivån ställs i relation till
sökandens sociala situation. Språkkunskaperna fastställs vid enkeltett
samtal. finnsDet möjlighet till dispens för f.d. soldater från länder eller
territorier stått under fransk överhöghet.som

Kroatien

Sökanden skall kunna tala och skriva kroatiska.

Nederländerna

Sökanden skall ha tillräckliga kunskaper i det inhemska språket. Det
finns möjlighet till dispens i särskilda fall.

Schweiz

Sökanden måste förstå språket på hemorten och kunnaäven siggöra
förstådd i den utsträckning behövs i det vardagliga livet. Härvidsom
beaktas utbildningsnivå och ålder. Språkkunskapernapersonens
bedöms i samtal sökanden får föraett med ledamöterna i lokalsom en
nämnd.

Det uppställes inte några krav på språkkunskaper på sökande ärsom
äldre år.än 60 Kravet kan vidare lägresättas hel familjnär ansökeren

naturalisation och det förhåller sig så någon familje-om att av
medlemmarna i praktiken regel hemarbetande kanintesom en mor--
kommunicera på det lokala språket.
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Spanien

Som villkor för naturalisation krävs bl.a. den berörde måste i sinatt
ansökan kunna belägg för uppförande och tillräcklig integreringgottge

deti spanska samhället. sagdaDet innefattar bl.a. elementära
kunskaper i det spanska språket.

Storbritannien

Sökanden skall ha tillräckliga kunskaper deti engelska språket
alternativt Walesiska eller skotska/gaelic. Undantag kan medges då
det på grund sökandens ålder eller psykiska tillstånd framstårav som
oskäligt begära han eller hon skall uppfylla kravet.att att

Ueckiska Republiken

Sökanden skall ha kunskaper deti tjeckiska språket. Inrikesministeriet
har dock möjlighet under vissa förutsättningar bevilja dispens frånatt
kravet på språkkunskaper.

Turkiet

Sökanden skall kunna tala turkiska på acceptabel nivå.en

Tyskland

Sökanden skall behärska det tyska språket muntligt och skriftligt i den
utsträckning kan krävas bakgrund den sociala situationmotsom av som
han eller hon lever Vidare skall sökanden ha grundläggande

Ävenkunskaper det tyska samhället. detta krav ställs i relation tillom
sökandens sociala situation.

Äldre kan beviljas dispens från nämnda kunskapskrav.personer
Likaså kan dispens aktualiseras familj står begreppnär i ansökaatten

naturalisation och någon familjemedlemmama inte uppfyller deom av
krav normalt gäller.som

Ungern

Den ansöker medborgarskap skall ha kunskaper deti ungerskasom om
språket. Sökanden skall avlägga för styrka kunskapersina iett attprov
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landets historia, statsskick och samhällskunskap. Provet, som
genomförs på ungerska, har svårighetsgrad sista åretmotsvararen som
i grundskolan.

Ukraina

Sökanden skall ha tillfredsställande kunskaper i ukrainska språket.
Vidare krävs sökanden har kunskapatt Ukrainas konstitution ochom
andra lagar. Ukrainas president har möjlighet medge undantag frånatt
villkoren för ha gjort den ukrainskapersoner statensom anses stora
förtjänsten

Chile och Iran

Det uppställs inte några krav på språkkunskaper eller på kunskaper som
samhällsförhållandenarör i landet.

Belgien, Förbundsrepubliken Jugoslavien, Italien och Polen

Det uppställs inte några krav på språkkunskaper eller på kunskaper som
samhällsförhållandenarör i respektive land. BelgienI kan parlamentet

dock beakta språkkunskaper tecken fullständig integration.ettsom

Övriga världen

Australien

Sökanden skall ha kunskaper i engelska och förstå vilka rättigheter och
skyldigheter australiskt medborgarskap medför.ettsom

Kanada

Sökanden skall ha tillräckliga kunskaper i något Kanadas tvåav
officiella språk. Vidare skall sökanden ha adekvata kunskaper om
Kanada och de skyldigheter och rättigheter kanadensisktom ettsom
medborgarskap medför.
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Sammanfattning

krav påuppställerredovisade ländernatjugofemdeSjutton av
Estland,Bosnien-Hercegovina,Finland,Danmark,språkkunskaper:

Storbritannien,Schweiz, Spanien,Nederländerna,Kroatien,Frankrike,
AustralienTyskland, Ukraina, Ungern,Turkiet,Republiken,Tjeckiska

Kanada.och
sökanden skallpådessutom kravuppställerländerFöljande attsex

samhällstörhållandena itillknyterpå någotkunskaper sättha ansom
Australien och Kanada.Ukraina,Tyskland, Ungern,Estland,landet:

förslagKommitténs17.3.3

allavikt för ärsvenska språket är störstaKunskaper i somav
grundförutsättningarnaocksåi landet. Detbosatta ärpermanent en av

för utlänning-Förutsättningarnafungerande integrationsprocess.för en
och dettaemellertid hög utsträckningisvenska varierarlära sigattar

råderenskilde inteskäl den över.ofta somav
pårättviseskäl, kravpå grundfrämstKommittén attavanser,

börsvenska samhället intekunskaper detochspråkkunskaper om
ochsådana kunskaperFrågor berörtill medborgarskapet.knytas som

erforderligaför utbildningsväsendet ochuppgiftundervisning är en
naturalisationtidigare då fråganlångtåtgärder bör vidtas än om

aktualiseras.

framhålla utomordentligtinledningsvis denvillKommittén stora
har för allai svenska språket ärbetydelse kunskaper somsom

och förstå svenskakunna talabosatta i Sverige. Attpermanent
möjligheter integrerasden enskildesunderlättar på avgörande sätt attett

banar förkommuniceradet svenska samhället. Förmågan vägi att
begränsar risken föremellanoch förståelse individerrespekt samt

faktum kunskaper ioemotsägligtmissförstånd. ocksåDet är attett
enskilde skall kunnaför densvenska språket mycket viktigaär att

skyldigheter detförstå rättigheter respektive ikänna till och sina
för inhämtavidare förutsättningarsvenska samhället. Språket skapar att

det svenska samhället, någotkunskaper och information somom
inflytandetill deltagande och iytterligare ökar möjligheterna

bl.a. övergången frånsamhällslivet. Utvecklingen på arbetsmarknaden,
har medfört skärpta krav på vältill tjänsteproduktion, envaru-

Med kunskaper i svenska ökarfungerande kommunikation.
erhålla arbete finns uppenbarförutsättningarna för Detavsevärt.att en
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risk det förhållandet, dvs. dåliga kunskaperatt motsatta i svenska, kan
leda till utanförskap och isolering, känslor underlägsenhet och iav

fallvärsta social, ekonomisk och emotionell utslagning.
Det svenska språket oumbärligt förär barn och ungdomar ärsom

bosatta i Sverige. språkkunskaperUtan derasär möjligheter hävdaatt
sig skolani och deti svenska samhället små. För föräldrarna det i sinär

viktigt kunna del i barnens skolgång och förstå ochtur haatt ta insyn i
den värld utanför hemmet barnen växer Utan kunskaper isom upp
svenska kan det emellertid försvårt dem axla sin rollattvara som
uppfostrare.

Kunskaper i svenska språket enligt kommitténsär uppfattning en av
grundförutsättningarna för fungerande integrationsprocess. Etten
harmoniskt och välorganiserat mångkulturellt samhälle kan inte bli
verklighet språket kommunikationsmedel. Medutan hänsyn tillsom
språkets centrala betydelse finns det starka skäl på olika sättatt
motivera och underlätta för invandrare förbättra sina kunskaper iatt
svenska.

Frågan då det finnsär skäl för villkor för förvärvattom som av
medborgarskap naturalisation uppställa krav på kunskaper igenom
svenska språket. En sådan ordning skulle rimligen närmast motiveras

kunskaper i svenska språket såär viktiga föratt integrationenav sett-
såväl den enskildes samhällets synpunkt det skäligtärattur attsom -

kräva och vill bli svensk medborgare ocksåatt tillvar atten som ser
inhämta vissa kunskaper i det svenska språket.

Socialförsäkringsutskottet har under 1990-talet vid sin behandling
riksdagsmotioner i anfört förutsättningarnaämnet för lära sigatt attav

svenska varierar i utsträckning och därför inte börstor att man
uppställa något sådant krav. Barn invandrar hit lår sig ofta snabbtsom
svenska medan föräldrarna, framför allt de hemarbetande kvinnorna,
kanske aldrig det. Utskottet har vidaregör pekat på att personer som
invandrar vid hög ålder ibland kan ha svårighet lära sig svenska.stor att

Vad Socialförsäkringsutskottet således uttryck för vid flertalgett ett
tillfällen får betraktasnärmast rättviseaspekt, nämligen attsom en
kravet skulle kunna slå orättvist i så måtto vissa generelltatt grupper
har svårare uppfylla det andra. Således skulleän kvinnoratt t.ex. som
valt arbeta hemmet,i och därigenom i många fall kanskeatt inte haft
särskilt mycket kontakt med svenskar och det svenska språket, som en
följd sitt hemarbete ha svårare erhålla svenskt medborgarskapatt änav
sina respektive de kommitmän till Sverige vidtrots att samma
tidpunkt. finnsDet alltså beträffande sådana familjer risk för att etten
krav på svenskkunskaper i vissa fall skulle medföra att mannen
beviljades svenskt medborgarskap inte kvinnan, konsekvensmen en
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enligt kommitténs uppfattning såväl besynnerligsom vore som
olycklig.

Det vidär kring människors olika förutsättningarresonemang att
lära sig svenska också viktigt komma i håg invandringenatt sedanatt
tidpunkten för MedbL:s tillkomst genomgått kraftiga förändringar i
flera viktiga avseenden. För det första kan konstateras vid denatt
tidpunkten fick de flesta utlänningar kom till Sverige arbete desom om
så önskade, något ofta innebaräven de i påumgängetattsom
arbetsplatsen fick möjlighet på naturligt läraatt sätt sig svenska.ett I
dag bilden helt annorlunda eftersom läget på arbetsmarknadenut ärser
mindre gynnsamt.

Låg utbildningsnivå eller ingen utbildning alls avsaknadsamt av
kunskaper i svenska språket förklarligautgör skäl bräckligytterstav en
grund stå på det gällernär söka och fåatt arbete påatt svåren
arbetsmarknad. Invandrare med kort skolgång och bristfälliga
kunskaper i svenska har följaktligen mycket svårt fåatt ett
stadigvarande arbete. Därmed förloras möjligheten till naturligt
umgänge med svenskar på arbetsplatsen och således även möjligheten
till värdefull träning i svenska språket. Bor dessutom i ettman
invandrartätt bostadsområde, kan det i praktiken så attvara
umgängeskretsen i huvudsak består landsmän och attav egna
kontakterna med svenskar och det svenska språket marginella.är Att en
invandrare lever under de angivna omständigheterna har sämresom nu
förutsättningar lära sig svenska denän invandrareatt erhållitsom
arbete och dessutom bor i område med många svenskar, kanett ochvar

förstå.en
Låg utbildningsnivå och därmed sammanhängande ringa eller

obefintlig studievana försvårar människors möjligheter tillgodogöraatt
sig utbildning. Invandrare kortmed utbildning eller ingen utbildning
alls skulle därför ha svårare andraän uppfylla eventuellt krav påatt ett
svenskkunskaper, något ytterligare skulle försvåra möjligheternasom
till integration för dessa redan människor. Andra skäl tillutsatta
problem med tillgodogöra sig svenskundervisningen kanatt attvara

kommit hit flykting och inom sig bär på upplevelser sådantman som av
slag det svårt uppbringaär den koncentrationatt undervis-att som
ningen kräver.

Om krav på språkkunskaper uppställs finns det visserligen möjlighet
i likhet med flera andra länder,att, införaäven regler dispens. T.ex.om

det självklartär kravet skallinte upprätthållas föratt människor påsom
grund handikapp saknar möjlighet tillgodogöra sig kunskaperattav om
det svenska språket. Mycket talar också för bör undantaatt man

i hög ålder invandrar till Sverige. finnsDet emellertidpersoner som en
rad oftast samverkande faktorer hänför sig till den enskildesom
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individen, vilka kan svåra beakta inom föratt ettvara ramen
dispensförfarande. föreliggerDet därmed uppenbar risk för ettatten
språkkrav slår orättvist dem förutsättningarhar sämstmot attsom
uppfylla kravet.

Frågeställningar uppkommer språkkrav införs vidareärsom om
vilken kunskapsnivå skall gälla och hur denna skall dokumenteras.som
Den tidigare ordningen bestående i intyg från lärare ellerpastor,-

kompetent sökanden kunde tala, läsa och skrivaattannan person om
svenska uppfyller knappast de rättvise- och rättssäkerhetskrav iman-
dag måste ställa hanteringenpå medborgarskapsärenden. Bland deav
alternativa förslag på kunskapsnivå förekommer i debatten märkssom
kunskaper motsvarande godkänd sfi-nivå kunskaper motsvarandesamt
godkänd grundskolenivå. Ytterligare alternativ låtaett attvore
sökanden skriftligtgenomgå Det emellertid förenat medärett prov.
betydande svårigheter skapa rättvis och praktiskt genomförbaratt en
ordning för dokumentation den enskildes kunskaper i svenskaav
språket.

Kommittén har vid sina sammanträffanden med 20-tal invandrar-ett
och frivilligorganisationer ingående diskuterat frågan kravom
språkkunskaper villkor för naturalisation. kan utifrånDet dessasom
diskussioner konstateras organisationerna helt eniga språketsäratt om

betydelse för integrationen. Samtidigt finns det överväldigandestora en
majoritet språkkunskaperna skall ha någon helst betydelsemot att som
vid prövningen ansökan medborgarskap. allmännaDenav en om
uppfattningen kan frågor kunskapersägas ochrörattvara som
undervisning i svenska språket skall sak för utbildnings-vara en
väsendet och det därför saknas skäl till reglering därom iatt
medborgarskapslagstiftningen. Organisationerna framhåller även
generellt det sällan någon villär inte lära sig svenskaatt ytterst som

bristande svenskkunskaper förekommandei fall regel iutan att som
stället beror på de sociala förhållanden under vilka lever, it.ex. ettman
invandrartätt bostadsområde naturliga kontakter med svenskar.utan
Några har uttryckt för krav på språkkunskaper skullevissaatten oro av
uppfattas elitisering medborgarskapet. Slutligen har någonsom en av

uttryck för blotta förekomsten sådant krav skulle kunnagett att ettav
förgrund misstanke det tillskapatsutgöra hinder för bliatt attom som

svensk medborgare. Man har därvid gjort jämförelsen med ibland
förekommande misstankar det inträffar arbetsgivareatt attom av
främlingsfientliga skäl uppställer obefogade krav kunskaperpå i
svenska språket för anställning.en

framgåttSom det sagda förutsättningarnakan för lära sigattav
svenska i hög utsträckning frånvariera invandrare till invandrare och
detta skäl den enskilde invandraren råderinte lederöver. Dettaav som
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enligt kommitténs uppfattning till det rättviseskäl inteatt rimligtärav
uppställa krav på denatt önskar bli svensk medborgareatt skall hasom
viss grad svenskkunskaper. Samhällets utgångspunkt bör ställetien av

alla invandrare fri viljaatt det bästagör utifrån sinavara av egen
respektive förutsättningar för förvärva kunskaper i svenskaatt språket.

börDet härvid särskilt betonas varje invandrare haratt ett eget ansvar
för han eller hon inhämtar kunskaperatt i det svenska språket. Statens

i detta sammanhang främstär erbjuda fullgod undervisning.attansvar
Det viktigaste måste därför inom för sñ-undervisningenattvara ramen -

och skapa förutsättningar för folkuppmuntra lära sig svenska.att
Kommittén konstaterar också kursplanen för sñ föremål föratt är

översyn. I propositionen framtidenSverige, och mångfalden från-
invandrarpolitik till integrationspolitik 1997/98: 16 anförde regeringen

introduktionen mellanför invandrareatt med hänsyn till skillnaderna-
olika individer vad gäller ålder, kön och utbildningsbakgrundt.ex. -
borde läggas så olika individers behov kan tillgodoses.att Detupp
föreslogs Skolverket borde få i uppdragatt behovetövervägaatt av en
översyn kursplanen för svenskundervisning för invandrare.av

Regeringen uppdrog därefter i regleringsbrev för budgetåret 1998
avseende anslag till barnomsorg, skola och vuxenutbildning åt
Skolverket redovisa behovet förändringaratt kursplaneni medav
utgångspunkt från behovet individualisering sñ-av en av
undervisningen så den högrei grad tillatt varje individsanpassas
förutsättningar och behov.

Skolverket redovisade uppdraget i promemoria den juni8en av
1998 Dnr 98: 1426 och anförde bl.a.:

" Skolverket kursplanen för svenska för invandrare denattmenar som ser
i dag möjliggör individualiseringut undervisningen. Dock föranlederav

det förslag uppdelning kursen i två delar, Skolverket läggerom en av som
fram, behov mindre förändringar kursplaneni och betygskriteriema.av

Skolverket alla kursplaner svenskarör andra språkattmenar som som
bör föras till helhet, tydligt visar i utbildningen istegensamman en som
svenska andra språk i form baskurs och fem följande kurser.som av en
Baskursen inledandeär kurs i svenska andra språk fören som
invandrarelever saknar kunskaper i läsa och skriva. Betyg skallattsom ges
efter varje kurs baskursen. Om inte eleven når målen för kursenutom kan
eleven få intyg på vilka mål har uppnåtts."ett som

Enligt förslaget skall den nuvarande sfi-utbildningen delas i två kurser
med betygssättning båda. Kurserna skall komma efter baskursen.av
Frågan förändringar kursplaneni för sñ bereds för närvarande inomom
regeringskansliet.
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En individualisering sfi-undervisningen, det kan skeoavsettav om
inom för gällande kursplan, bör enligt kommitténs uppfattningramen
ytterligare öka förutsättningarna för det svenska språketatt av
människor invandrar hit upplevs möjlighet och inte- vilketsom som en
kunde blivit fallet språkkunskaper gjordes till ettom
naturalisationsvillkor hinder.ettsom-

Kommittén har frågan detäven prövat för naturalisation börom
krävas sökanden bifogar intyg på genomgången sfi-utbildning.att ett
Kommittén har funnit flera hinder sådan ordning. Allamot en
medborgarskapssökande har inte till sñ-utbildning.rätt Det finnst.ex.
inte heller någon förgaranti den formella till undervisningrätten iatt
svenska också kan praktiken.utnyttjas i

Vad sålunda anförts enligt kommitténsutgör uppfattningsom
tillräckliga skäl för krav på svenskkunskaper inte bör införas i denatt

medborgarskapslagen. Därutöver kan det ifrågasättasnya om
införandet språkkrav vid naturalisation skulle bidra till höjaattav
medborgarskapets Sådana krav skulle kunna leda till detstatus. att tar
längre tid för del kvalificera sig för bli svensk medborgare.att atten

framförtsSom skulle det kunnaäven frånutestänga vissa attovan
blinågonsin svenska medborgare. Kommittén medborgarskapetser

Ökadetill samhörighet och ledväg i integrationsprocessen.ettsom en
kvaliñkationskrav skulle effekt, nämligensnarast motsatt att
samhörigheten totalt minskade i landet. Slutligen bör framhållassett att
behovet kunna kommunicera på svenska så viktigt förär allaattav som

bosatta detär i Sverige kan ifrågasättas distinktionenpermanent att om
bör gå mellan svensk respektive utländsk medborgare.att vara
Kommitténs ställningstagande frågai språkkunskaper lederom av
förklarliga skäl till kommittén inte heller krav på kunskaperatt attanser

det svenska samhället bör uppställas förvillkor naturalisation.om som
Kommittén vill dock i sammanhanget framhålla information detatt om
svenska samhället lag och viktig del i gällanderätt ärsamt om en
kursplan för samhällskunskapen inom sfi.

17.4 Information svenskt medborgarskapom

Informationenl7.4.l i dag

förslagRegeringens till integrationspolitiska mål grundar sig på att var
och på sitt område för politik och åtgärder omfattartar atten ansvar
hela befolkningen prop. l997/98zl6 33. innebär deDet haratts. som
invandrat och andra med utländsk bakgrund bör nås av samma
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information alla andra. För samhällsinformationenatt skall nå allasom
i befolkningen härkomst och etnisk bakgrundoavsett bör den enligt
regeringen sin utgångspunkt i samhälletsta mångfald och utformas
efter skilda förutsättningarmottagarnas och behov. Regeringen
framhöll statliga och kommunalaatt myndigheter har ett stort ansvar
för detta och de inom för sina ordinarieatt uppgifter bör strävaramen
efter. nå alla samhällsmedborgareatt med relevant information.
Regeringen tillade det denutöver generellaatt samhällsinformationen
behövs särskilda informationsinsatser för tillgodose nyanländaatt
invandrares behov samhällsinformation.av

juliI 1994 inleddes femårig försöksverksamhet med medborgar-en
kontor prop. 1993/94:l87, bet.l993/94:KU39, rskr. 1993/94:392.
Sveriges kommuner har inom för försöksverksamhetenramen
befogenhet sluta samverkansavtal medatt statliga myndigheter m.fl. om

utföra vissa förvaltningsuppgifteratt myndigheterna.
Medborgarkontoren bör enligt regeringen kunna spela viktig roll fören

nå med samhällsinformationatt ut till olika och ökagrupper
delaktigheten i samhället. De kan också bli plats där informations-en
teknik kan tillgängliggöras för medborgarna prop. 1997/98: 16 34.s.

Information lämnas Statens invandrarverksom av

Invandrarverket har för medborgarskapsärenden.ansvaret Verket
därmed för utlänningar fär erforderlig informationattansvarar deom

bestämmelser gäller för svenskt medborgarskap enligt MedbL.som
Invandrarverket dagi denär enda myndighet skriftligutsom ger

information svenskt medborgarskap till allmänheten. Informationenom
består dels broschyr med titeln Svenskt medborgarskap, vilkenav en
innehåller översikt gällande bestämmelser inom området, delsen av av

detaljerad informations- och anvisningsbroschyren verketmer som
bifogar till ansökningsblankettema. Den förstnämnda broschyren är
främst avsedd information till andra målgrupper änsom
medborgarskapssökande, intresserad allmänhet.t.ex. nackdelEn är att
den inte kostnadsfri.är

Materialet i principär tillgängligt enbart Invandrarverket.genom
Det kan erhållas vid personliga besök på verkets lokala prövnings-
enheter eller via telefonbeställning medborgarskapsenheten,genom
distributionsenheten eller de lokala enheterna. Enligt Invandrarverket
behöver den personal lämnar materialet ha viss kompetens.utsom
Vidare krävs medborgarskapsenheten har kontrollatt aktualitetenöver i
det material sprids och vid behov snabbt kan uppdatera detta.som

II
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Invandrarverket s.k.även medborgarskapsblad berörutger som
olika delfrågor medborgarskapsrätten,inom naturalisation ellert.ex. om
anmälan. Avsikten dessa skall finnas på platser där deär äratt
lättillgängliga för utlänningar, på medborgarkontor.t.ex.

försöksprojektEtt inom Invandrarverket har vidare lett fram till att
informationsmaterialverkets och vissa blanketter finns tillgängliga via

internet. Dessa intemetsidor har i första hand vidareinformatörer som
målgrupp, medborgarkontor, invandrarbyråer, vuxenutbildning,t.ex.
bibliotek Verkets inför framtidenvision informationen påäretc. att
internet skall ha målgrupper: de sökande, vidareinformatörer ochtre
allmänt intresserade. Inom verket finns planer på utvecklaäven att
inforrnationsinsatserna intresseorganisationer, invandrar-mot t.ex.
föreningar och frivilligorganisationer.

Samverkan med medborgarkontoren där sådana finns områdeär ett
frånprioriteras Invandrarverkets sida. Medborgarkontoren inomsom

Solna och Skärholmen fungerar redan i dag i mindre omfattning som
vidareförmedlare blanketter.av

Personer vid Invandrarverket har direktkontakt med sökandenasom
har förpåtalat verket sökandena ofta frågar efter och känner behovatt

information innebörden svenskt medborgarskap, bl.a. iettav om av
fråga de fördelar erhåller medborgare deävenom man som men
åtaganden följer med medborgarskapet. Några övergripandesom
diskussioner informationsinsatser i nämnda avseende har enligtom
uppgift från verket inte förts.ännu

InvandrarverketFrån har upplysts verket sig ha kvar detatt anser
totala för information i medborgarskapsfrågor till såvälansvaret
medborgarskapssökande allmänhetentill i övrigt, inrättandettrotssom

verk, Integrationsverket se nedan. Invandrarverketett nytt attav avser
utveckla olika samarbetsformer med Integrationsverket.

Integrationsverkets verksamhetsområde

Integrationsverket myndighet med förär atten ny ansvar
integrationspolitiska mål och får olikasynsätt genomslag på
samhällsområden för aktivt stimulera integrationsprocessen isamt att
samhället. Myndigheten skall bl.a. verka för nyanlända invandrareatt
f°ar den information de behöver det svenska samhället och attsom om
befolkningen får information invandrargrupper bosätter sigom nya som
i landet. bör första hand skeDetta i myndigheten verkar förattgenom

andra för producera och sprida den erforderligaatt tar attansvar
informationen prop. 1997/98:16 99 106. Integrationsverkets. -
påbörjade verksamhet densin juni 1998.l
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Ansvaret för handläggningen medborgarskapsfrågor åvilarav
alltjämt Invandrarverket. Medborgarskapsfrågorna ligger emellertid
också inom Integrationsverkets intresseområde. Integrationsverket skall
verka parallellt med Invandrarverket och komplettera detta. Enligt
kommitténs uppfattning berör frågorna rörande medborgarskap och den
svenska medborgarskapslagen likai hög grad Integrationsverket som
Invandrarverket. Det har diskuterats inte medborgarskaps-t.o.m. om
frågoma i framtiden skulle kunna handläggas Integrationsverketav
med tanke på det sambandetnära mellan medborgarskap och
integration.

Kommittén har sammanträffat med för Integrations-representanter
verket, bland andra verkets generaldirektör. Vid sammanträdet
framfördes från verkets sida bl.a. följande. Integrationsverket är ett
verk för hela befolkningen. Verket vänder sig inte enbart till personer
med utländsk bakgrund, medborgarskapssökande, tillt.ex. allautan

bosattaär i Sverige. Alla åtgärder led i integrationen,utgörsom ettsom
det medborgarskaprör elleroavsett något ligger inomannat,om

verkets intressesfár. Verket har allmänt bevakningsansvarett med syfte
underlätta integrationen.att Ansvar för enskilda handläggningsåtgärder

faller däremot utanför verkets ansvarsområde. Allmän information om
det svenska medborgarskapet, kant.ex. led främjandetutgöra iett av

integrationsprocessen. Det finns således inte något hinder mot att
kommittén föreslår det överlåts på verket utforma deatt närmareatt
riktlinjerna såvitt gäller erforderlig information svensktom
medborgarskap. Verket kan i sin överlåta på någontur attannan
producera och sprida informationen. Verkets arbete i förhållande till
kommunerna viktig delutgör verkets verksamhet.en av

17.4.2 Kommitténs förslag

Kommittén medborgarskapets kan stärkas ochatt statusanser
integrationen främjas informationsinsatser syftar till attgenom som
sprida kunskap medborgarskapets innebörd. Sådan information börom
rikta såvälsig till svenska medborgare till utländska medborgaresom
och statslösa. Det vidare bl.a.är bakgrund de förvärvs-mot av nya-
villkor föreslås för bam och ungdomar mycket viktigtsom att-
informationen når dessaäven grupper.

Det övergripande för allmän information medborgar-ansvaret om
skapet bör enligt kommitténs uppfattning åvila Integrationsverket.
Kommittén föreslår det överlåts på verket bevakaatt att att
ändamålsenlig information utarbetas och den sprids på lämpligtatt sätt.
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Behovet information och dess betydelse för integrationsprocessenav

frågaEn uppkommer i sammanhanget kan stärkaärsom om man
medborgarskapets ökade eller andra informationsinsatser.status genom

kan gälla informationDet riktas till utlänningar kan kommasom som
ifråga för svenskt medborgarskap. En målgrupp kanannan vara
naturaliserade svenska medborgare. Slutligen finns det målgruppen

inte bör förbises i sammanhanget, nämligen infödda svenskasom
medborgare. -

Vid kommitténs Sammanträffande med 20-tal invandrar- ochett
fiivilligorganisationer har det framhållits många människor inteatt vet
vad medborgarskapet innebär och det därför viktigt informeraäratt att

betydelsen härav. har understrukitsDet infödda svenskaävenattom
medborgare har bristande kunskaper medborgarskapets innebörd.om
Framförallt det viktigt sprida kunskaperär vilka rättigheter ochatt om
skyldigheter följer medborgarskap. har också efterlystsDetettsom av

aktivitet från svensk sida i förhållandestörre till de utlänningaren som
bliöverväger svenska medborgare, informeraett t.ex. attgenom om

fördelarna med svenskt medborgarskap. aktivitetEn sådan skulleett
kunna öka känslan hos den enskilde känna välkommensig till detattav
svenska samhället. har vidare framhållitsDet det finns behovatt av en
djupare ideologisk diskussion kring medborgarskapet.

informationDen Invandrarverket tillhandahåller i dag berörsom
främst frågor hör till den formella medborgarskapslagstiftningen,som
dvs. de krav uppställes för förvärv svenskt medborgarskap. Iettsom av
denna framstårdel informationen i och för sig fullt tillräcklig.som
Under utredningen har framkommit kunskaperna vad svensktatt ettom
medborgarskap innebär bristfälliga. Detta gäller för såvälär
medborgarskapssökande de svenska medborgare,ärsom personer som

naturalisation eller från födelsen. Informationsmaterial, t.ex.genom
broschyrer, på lättfattligt förklarar innebördensättettsom av
medborgarskapet saknas helt. Enligt kommitténs bedömning kan ökade
informationsinsatser samhälletsfrån sida på betydande bidra tillsättett

stärka medborgarskapets Information medborgarskapatt status. om
vidare mycket viktig del integrationsprocessen.utgör en av

Information till utlänningarSverige bosattai

bl.a.Fråga har uppkommit motionen 1996/97:Sf63lgenom om
samhället form informationsinsatsnågon bemöta dekangenom av
utlänningar ansöka svenskt medborgarskapöverväger påatt ettsom om

Socialförsäkringsutskottetvälkomnande behandladesätt.mera som-
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motionen i betänkandet Svenskt medborgarskap l996/97:SfU 14 -
hänvisade till denna kommittés arbete. Vidare har fråga väckts om
presumtiva medborgarskapssökande bör erhålla automatisken
underrättelse sökarätten medborgarskap seatt motionom
1994/95 Sf62 l och Socialförsäkringsutskottets betänkande:
1994/95:SfUl6.

Kommittén det angelägetär samhället nåratt till allaattanser ut
utlänningar bosatta landetär i med information det svenskasom om
medborgarskapet. Det bör uppmärksammas barn föds i Sverige,att som

inte förvärvar svenskt medborgarskap vid födelsen, enligtmen som
kommitténs förslag kommer vidgade möjligheteratt erhållaatt
svenskt medborgarskap. Likaså föreslår kommittén förmånligare
förvärvsvillkor i dag för de utländskaän barn kommer till Sverigesom
före årsl8 ålder. Ungdomar hör till dessa kategorier börsom
informeras medborgarskapet skolans försorg och intet.exom genom
enbart information till föräldrarna. Information det svenskagenom om
medborgarskapet bör spridasäven till invandrarorganisationema för
vidareförmedling till dess medlemmar.

Informationen bör utformas på sådant densätt innefattaratt ett
seriöst välkomnande från samhällets sida de utlänningarav som
överväger ansöka svenskt medborgarskapatt eller in anmälanom ge
härom. När det gäller ansökan naturalisation finns det dock ingenom
ovillkorlig för utlänningarrätt förvärva svenskt medborgarskap.att
Beslutet föregås diskretionär prövning. Av informationen tillav en
sökanden bör framgå i Sverige bosatta utlänningaratt välkomnaär att
ansöka svenskt medborgarskap, det därmed inte liktydigtatt ärom men

alla ansökningar kommeratt bifallas. fåFöratt svensktatt
medborgarskap naturalisation måste den enskilde alltjämtgenom
uppfylla vissa villkor. Vikten svenskt medborgarskap börettav
betonas. För undvika missuppfattningar böratt informationen vara
generellt utformad och således inte riktad till särskilt utvalda personer.

Tanken framförts information bör skickasatt automatisktsom utom
till alla kvalificerar försig svensk medborgarskapett enligtärsom
kommitténs mening intressant. Ett sådant förfarande ligger i linje med
önskemålet bättre och välkomnande bemötandeettom mer av
presumtiva medborgarskapssökande.

Förfarandet skulle emellertid innebära praktiska svårigheter och
därmedäven förenade kostnader. Det skulle bl.a. krävas preliminären

bedömning utlänningens möjligheter förvärva svensktattav
medborgarskap för vilkaavgöra böratt få delpersoner som av
informationen. Någon egentlig förhandsbedömning kan det dock inte
bli fråga En bedömning kravet på hemvist uppfylltom. av om synes
borde tillräckligt för informationen skall skickasatt Somvara ut.
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framhållits kan emellertid sådana informationsâtgärder leda tillovan
missuppfattningar förvärvarätten svenskt medborgarskap hosattom
den enskilde. För det fall Integrationsverket skulle finna lämpligen
lösning på de praktiska svårigheterna, kommittén detattanser vore
önskvärt förfarande med automatisk underrättelse införes. Detatt ett är
härvid vikt informationen når till alla kan komma ifrågaatt utav som
för förvärv svenskt medborgarskap, dvs de kanävenav grupper som
förvärva medborgarskap anmälan.genom

Information till naturaliserade och infödda svenska medborgare

Såsom tidigare anförts kunskapema innebördenär svensktettom av
medborgarskap bristfälliga bland deäven svenskaärpersoner som
medborgare, antingen naturalisation eller från födelsen. Det ärgenom
viktigt kunskaper det svenska medborgarskapet sprids till allaatt om
medborgare. Redan det faktum medborgarskapet uppmärksammasatt
och vikten härav betonas, kan bidra till stärka medborgarskapetsatt
status.

detNär gäller informationen till infödda svenska medborgare bör
ytterligare aspekt beaktas. Föreställningen hos infödda svenskaren om

svensk Allaär är snäv. svenska medborgare uppfattasvem som
exempelvis inte svenskar. Det viktigt för integrationenär attsom
infödda medborgare uppmärksammagörs på många människoratt som
de dagligti tal kallar för invandrare svenska medborgareär och att
medborgarskapet innebär de har rättigheter och skyldigheteratt samma

den infödda befolkningen.som

Integrationsverkets för informationen svenskt medborgar-ansvar om
skap

Kommittén sammanfattningsvis integrationen kan främjasattanser
informationsinsatser syftar till sprida kunskapattgenom som om

medborgarskapets innebörd. Informationen bör nå till alla iut grupper
samhället och den bör generellt utformad.vara

Det övergripande för allmän information det svenskaansvaret om
medborgarskapet bör, bl.a. bakgrund de upplysningarmot av som
inhämtats från Integrationsverket, enligt kommitténs uppfattning anses
åvila verket. tillräckligtKommittén saknar underlag för lämna någraatt
synpunkter ifråga informationens innehåll och utformning,närmareom

hur och i vilket skede informationen bör nå till målgruppema.samt ut
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Kommittén föreslår det överlåts på Integrationsverketatt bevakaatt att
ändamålsenlig information utarbetas och den sprids på lämpligtatt sätt.

17.5 Fonnema för erhållande svensktav

medborgarskap

l7.5.l Särskilda ceremonier vid erhållandet av
svenskt medborgarskap

Ett sätt stärka medborgarskapetsatt kan markerastatus attvara
medborgarskapsförvärvet. Välkomnandet medborgare till detav nya
svenska samhället bör ske under värdiga former. Det viktigtär att nya
medborgare känner de delär den svenskaatt gemenskapen ochen av

känslan samhörighet förstärks.att av
Motioner avseende anordnande högtidligheter vid erhållandeav av

svenskt medborgarskap har med jämna mellanrum varit föremål för
riksdagens bedömning. Socialförsäkringsutskottet har inte tillstyrkt
bifall till någon dessa motioner. Se motionen 1993/l994:Sf624t.ex.av

behandlades Socialförsäkringsutskottet i betänkandet Vissasom av
utlärmings- och medborgarskapsfrågor 1994/95 SfU .2:

Vid kommitténs kontakter med invandrar- och frivilligorganisa-
tioner har framkommit det råder i huvudsak positivatt inställning tillen

det anordnas särskildaatt ceremonier för svenska medborgare.nya
Ceremonier utgör markering från det svenska samhällets sida. Deen
medför den medborgaren kommeratt in i samhället pånye ett mer
handfast och korrekt Det harsätt. påpekats det starktäratt ett
känsloladdat beslut både få och lämna medborgarskap. Vidare haratt
framhållits anordnandet ceremonier böratt ske på frivillig väg,av men

det kan lämpligt medatt generella rekommendationer. Nyavara
medborgare bör få personlig inbjudan till ceremonin. börDet docken
klart framgå inbjudan deltagandet frivilligt.ärattav

Flera kommuner landeti har redan i dag infört särskilda ceremonier
för medborgare i syfte förgylla och manifestera förvärvetattnya av
svenskt medborgarskap.

Kommittén har varit kontakti med kommuner14 för fånärmareatt
belyst hur kommunerna anordnar sina ceremonier och vilka
erfarenheter de har Av tillfrågade kommunerav arrangemangen. var
det nio kommuner anordnade ceremonier för svenskasom nya
medborgare, nämligen Stockholm, Norrköping, Lund, Malmö,
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Jönköping, Kalmar, Eskilstuna, Kristianstad och Botkyrka. någraI
kommuner, bl.a. Göteborg, har frågan väcktsceremonier ännuom men
inte lett till några Andra kommuner kommitténarrangemang. som
kontaktat har inte frågan.övervägtens

Lunds kommun enligt uppgift från kommunen, först i landetvar,
med anordna särskild förceremoni svenska medborgare.att en nya

ÖvrigaCeremonin hölls den 6 juni år 1990. kommuner har anordnat
ceremonier sedan första hälften l990-talet. förstaDen ceremonin iav
Kalmar kommun hölls dock först år 1997.

Kommunerna anordnar regel ceremoni år och förläggersom en per
till Sveriges nationaldag den 6 juni. kommunEn hararrangemanget

dock valt längre intervall och halvt år. förekommerDetett ett ettom
också hållsceremonier vid andra tidpunkter.att

har framhållitsDet nationaldagen lämplig dag föräratt en
anordnandet ceremonier. flera kommunerI ceremonin föreägerav rum
det allmänna nationaldagsfirandet. Ceremonin avslutas då med deatt

medborgarna inbjuds delta firandeti nationaldagen. Enattnya av annan
variant medborgareär inbjuds delta deti allmännaatt attnya
nationaldagsñrandet och firandet avslutas med särskild ceremoniatt en
för de medborgarna. de tillfrågadeEn kommunerna har valt attnya av
bjuda in medborgare till det allmänna nationaldagsñrandet utan attnya
någon särskild ceremoni hålles. medborgarnaDe uppmärksammasnya
i stället kommunfullmäktiges ordförande under särskildattgenom en
punkt deti allmänna vänder sig till de medborgarnaprogrammet nya
och hälsar dem välkomna.

har påpekatsDet fördel med ceremonier anordnas iatt atten
anslutning till nationaldagen samhället harär bättre möjlighetatt atten

svenskarnagöra uppmärksamma på de människor deltar iatt som
ceremoniema inte utlänningar för all framtidär svenskautan
medborgare. Vidare kommer de medborgarna in i ett stortnya
nationellt sammanhang. främstaDet från de kommunerargumentet som
har valt tidpunkt för ceremoniema det händer så mycketär atten annan

på nationaldagen. finns då förDet risk inteannat att arrangemangeten
får tillräcklig uppmärksamhet och deltagarantalet lägreblir detänatt

skulle ha blivit.armars
detNär gäller for inbjudan flestahar de kommunernasättet valt att

skicka särskild inbjudan till de blivit svenskaen personer som
medborgare under period. Inbjudanviss skickas i flertalet fall endasten

till medborgare fyllt 18 är. Några kommuner begränsar,ut nya som
främst utrymmesskäl, inbjudan till den medborgarenav nye
personligen. andraI kommuner omfattar inbjudan någonäven
familjemedlem. finnsDet också kommuner låter inbjudan omfattasom

vidare familjekrets. Några kommuner har valt enbart insättaatten en
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inbjudan till dagspressen.ceremonin i deltagandeFör i ceremonin
krävs i de flesta fall den medborgaren anmäler sitt intresse tillatt nye
hemkommunen.

Uppgifterna har blivit svensk medborgare underom vem som en
viss period har tidigare inhämtats från bl.a. de lokala skatte-
myndighetema. Det har framkommit vissa kommuner valtatt att

i dagspressen de inte har fått tillgång tillattannonsera p.g.a.
erforderliga uppgifter. finns därförDet skäl peka på möjlighetenatt att
inhämta upplysningar medborgare från Riksskatteverket.om nya

Själva ceremonin har i huvudsak innehåll i de tillfrågadesamma
kommunerna. Ceremonin hålls i de flesta fall i lokalen som
understryker det högtidligt tillfälle,är i stadshuset.att ett Ettt.ex
genomgående inslag kommunfullmäktigesär ordförande håller talatt
till de medborgarna. Därefter brukar kommunerna bjuda på någonnya
form underhållning, ofta med anknytning till svenska traditioner.av
Några kommuner informerar den kommunens historia ellerom egna
liknande. Vidare sjunger den svenska nationalsången. Underman

brukarceremonin kommunerna erbjuda viss förtäring.
anslutningI till ceremonin delar flera kommuner sk.ut

medborgarskapsbevis alternativt minnes- eller hedersdiplom till de nya
medborgarna. Andra gåvor förekommer också. har frånDet vissa
kommuner påpekats medborgare erhåller bevisatt nya om
medborgarskapet i ordning och kommunernas bevis ellerattannan
diplom saknar reell betydelse.

Kommunernas erfarenheter från tidigare ceremonier enbartär
positiva. Tillställningarna har blivit mycket uppskattade deltagarna.av

har framkommitDet majoriteten deltagarna upplevt ceremoniernaatt av
högtidligt tillfälle där för dem mycket viktig händelseettsom en

uppmärksammats. Dagspressen har regel bevakat ceremoniernasom
och skildrat dessa på positivt sätt.ett

Intresset delta i ceremonierna förhållandevisär någraatt Istort.av
kommuner har gradvis stigande intresse hos denoterat ettman nya
medborgarna. Kommunernas uppgifter antalet deltagare inkluderarom
i flera fall anhöriga haräven varit med under ceremonierna. Det ärsom
därför inte möjligt dra några säkra slutsatser hur mångaatt om av
kommunernas medborgare kommer till ceremonierna. Ennya som
mycket uppskattning pekar på det kan sig iröra genomsnittattgrov om

tredjedel de medborgarna. Variationer mellan kommunernaen av nya
förekommer. I kommun kom endast femtedel deen en av nya
medborgarna till ceremonin.
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17 .5.2 Kommitténs förslag

Åtgärder markerar medborgarskapsförvärvet kan stärka detsom
svenska medborgarskapets Det därförär viktigt formernastatus. föratt
erhållandet svenskt medborgarskap förbättras och görsav mer
välkomnande för medborgare.nya

Kommittén det bör hållas särskildaatt ceremonier föranser nya
medborgare och det bör ankomma på kommunernaatt föratt svara

föreslårKommittén allmänna rekommendationerattarrangemangen.
avseende ceremonier för svenska medborgare utformas i samrådnya
mellan Integrationsverket och Svenska kommunförbundet.

Det angelägetär förvärv svenskt medborgarskap manifesterasatt påav
något Anordnandesätt. särskilda förceremonier svenskaav nya
medborgare enligt kommitténsär uppfattning lämpligt sättett att
markera vikten medborgarskapet. Genom framhävsceremonin detav
faktum medborgarskapet innebäratt på fullvärdigträtt att sättetten
delta i samhällets intressegemenskap. Vidare det betydelsefulltär deatt

medborgarna hälsas välkomna till det svenska samhället undernya
värdiga former.

bytaAtt medborgarskap är mycket förett mångastort steg
utlänningar. Förvärvet svenskt medborgarskap i de flestaär fall ettav
betydelsefullt ögonblick för den enskilde. En ceremoni kan bidra till att
den medborgaren känner han eller hon betraktas svenskattnye som
och respekteras omgivningen. Känslan fulltatt accepteras utav av av
samhället kan också förstärkas Slutligenceremoni. kangenom en

bidraceremonin till förstärka den enskildes känsla samhörighetatt av
med Sverige och svenskarna. Upplever de medborgarna de ärattnya en
del den svenska gemenskapen dettaär mycket viktigt iettav steg
integrationsprocessen.

beaktandeMed härav och bakgrund den informationmot av som
inhämtats från kommunerna, kommittén det bör anordnasattanser

formnågon ceremoni för svenska medborgare i anslutning tillav nya
förvärvet. Frågan under vilka formerär detta lämpligen bör ske.
Eftersom kommunerna redan i dag i inte alltför obetydlig utsträckning
anordnar ceremonier framstår det lämpligast denna ordningattsom
bibehålls framtiden.iäven

En bärande tanke bakom ceremonierna de lämpligtär utgöratt ett
och angeläget tillfälle för Sverige hälsa medborgare välkomnaatt nya
såsom svenskar fullt i alla bemärkelser. liggerDet det i sakensut natur

välkomnande skall ske frivilligpå basis.att ett Kommittén utgår från att
kommunerna kommer följa rekommendationatt anordnaatten
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ceremonier, såvida det inte i enskilda fall finns hinder sådantmot ett
Kostnaderna torde i normalfallet inte så högaarrangemang. attvara

kommunerna på grund härav avstår från anordna ceremonier. Motatt
bakgrund det sagda finns inte skäl lagstiftning åläggaattav genom
kommunerna skyldighet anordna ceremonier.atten

Vid kommitténs kontakter med antal kommuner framkomett att
några dem inte hade deövervägt skulle anordna ceremonierav ens om
för svenska medborgare i kommunen. Vidare råder det vissnya
osäkerhet det praktiska Det angelägetär fråganarrangemanget.om att
väcks i alla kommuner i Sverige och det utfärdas allmännaatt
rekommendationer till ledning för hur ceremonierna lämpligen bör
anordnas.

Vid kommitténs Sammanträffande med Integrationsverket betonades
vikten verkets arbete i förhållande till kommunerna se avsnittav
l7.4.l. Verket framförde det viktigtär människoratt invandratatt som
från andra länder får bra mottagande kommunerna. Enligtett verketsav
uppfattning finns det inte något hinder kommittén föreslårmot att att
det överlämnas verket utforma närmare rekommendationeratt om

förceremonier medborgare.nya
Kommittén det bör överlåtas Integrationsverketatt attanser

informera kommunerna skälen till ceremonier bör hållas iatt samtom
samråd med Svenska kommunförbundet verka för det utfärdasatt
allmänna rekommendationer hur ceremonierna lämpligen börom
anordnas.

Vid utformningen de allmänna rekommendationerna detärav
viktigt kommunernas synpunkter beaktas.att Svenska kommun-
förbundet komrrer härvid ha central roll. Kommittén avstår frånatt en

detalji hur de allmännaatt rekommendationerna bör utformas.ange
Mot bakgrund vad upplysts hur ceremonier dagiav som om arrangeras
finns dock anledning från kommitténs sida framföra några allmännaatt
synpunkter.

Eftersom de: själva förvärvetär medborgarskapet skallav som
uppmärksammas, bör tidsrymden mellan förvärvet och ceremonin inte

alltför lång. Anordnande årlig framstårceremonivara ettav en som
lämpligt tidsintervall. Kommittén Sveriges nationaldag ärattanser en
lämplig dag för anordnande särskild ceremoni.av en

Med hänsyn till syftet med ceremonierna bör de medborgarnanya
erhålla personlig inbjudan.en

Kommittén inte något principiellt hinder kommunernamot attser
i fortsättningenäven delar medborgarskapsbevis/diplom till deut nya

medborgarna. Det dock viktigtär beviset/diplomet utformas påatt
sådant det klart framgårsätt det minnesgåvaatt är juridiskatt utanen
innebörd.
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Som alternativ till den kollektiva ceremonien kan haman en
individuell ceremoni.

Slutligen bör det uppmärksammas kommunerna dagi själv fåratt
inhämta information har blivit medborgare under vissom vem som en
period och informationen tillhandahålls bl.a.att Riksskatteverketav

ersättning. Som led i förmåmot strävan så många kommunerett att
möjligt anordna ceremonier, finns det skälatt övervägaattsom om en

ordning där kommunerna Riksskatteverkets försorg,t.ex.genom
automatiskt och kostnadsfritt underrättas medborgare iom nya
respektive kommun bör införas.

17.6 Sammanfattande överväganden i
anslutning till frågan om

medborgarskapets status ett-
helhetsperspektiv

Under flera decennier har den dominerande politiska inriktningen varit
underlätta förvärv svenskt medborgarskap.att Härigenom harav

förutsättningarna för samhörighet landetstörre i ökat. Möjlighetenen
bli svensk medborgare enligt kommitténs uppfattningatt är mycketen

harviktig del i integrationsprocessen. betänkandetI kommittén lagt
fram flera förslag underlättar för utlänningar förvärva svensktattsom
medborgarskap. Särskild vikt har lagts vid bam och ungdomars
möjligheter bli svenska medborgare fråganvid dubbeltatt samt om
medborgarskap.

Kommittén föreslår således statslösa barn föds i Sverigeatt som
skall kunna förvärva svenskt medborgarskap anmälan så snartgenom
de erhållit uppehållstillstånd här. fråga de barnIpermanent om som
föds i Sverige, och vid födelsen endast förvärvar utländsktsom
medborgarskap, föreslår kommittén det skall införas möjlighet tillatt en
förvärv svenskt medborgarskap anmälan efter fem årsav genom
hemvist här. Detsamma gäller utländska barn kommer till Sverigesom
före års ålder.tretton

Vad gäller dubbelt medborgarskap föreslår kommittén det fr.o.m.att
ikraftträdandet den medborgarskapslagen skall tillåtet attav nya vara
inneha medborgarskap.än Detta får till följd bl.a. denett attmer som
ansöker svenskt medborgarskap inte behöver befria frånsig sittom
utländska medborgarskap. hellerInte inträder automatisk förlust detav
svenska medborgarskapet svensknär medborgare förvärvaren
medborgarskap i något land.annat
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följdEn medborgarskapsförvärvet underlättas är störreatt attav en
andel befolkningen Sverige fåri jämte valbarhet vidrösträtt val tillav
riksdagen och EU-parlamentet vid folkomröstning. Fler medsamt
utländsk bakgrund därmed aktiva san1hä1lsmedborgarerätt attges vara
med möjlighet delta och bidra tilli de beslutatt gemensamt tassom av
och fullständigsamhället. jämställdhet demokratisktEn i hänseendeom

viktigt led i integrationen.är ett
Integrationsprocessen kan främjas olika åtgärderäven genom som

stärker medborgarskapets Kommittén konstaterade inledningsvisstatus.
avsnitt 17.1 medborgarskapets dettai sammanhang närmastatt status

med medborgarskapets betydelse,är det fallisynonymt samt att vart
får medborgarskapets betydelse dess status.anses vara som ger
Kommittén har det för naturalisation bör uppställas kravövervägt om
på kunskaper i svenska språket och det svenska samhället,om om
information beträffande bl.a. innebörden svenskt medborgarskapav
kan bidra till stärka medborgarskapets och slutligen huratt status
formerna för erhållandet svenskt medborgarskap kan förbättras.av

Kunskaper i svenska språket vikt för allaär största ärav som
bosatta i landet. också grundförutsättningamaDet ärpermanent en av

för fungerande integrationsprocess. finns starka allaDet skäl medatten
medel verka för så många möjligt lär sig språket. Erforderligaatt som
åtgärder bör emellertid vidtas långt tidigare då förvärvän av
medborgarskap aktualiseras. Kommittén inte krav påattanser
språkkunskaper och kunskaper det svenska samhället bör knytas tillom
medborgarskapet. Frågor berör sådana kunskaper och undervis-som
ning enligt kommitténs uppfattning uppgift för utbildnings-är en
väsendet. de rättviseskäl kommittén framfört ökadeFörutom motsom

beaktaskvalifikationskrav, bör krav på kunskaper i svenskaäven att
språket förlängningen skulle leda till samhörigheteni totaltatt sett
minskade landet.i

Såväl utlänningar svenska medborgare hari Sverige bosatta som
bristfälliga kunskaper vad svenskt medborgarskap innebär iettom
olika avseenden. och lättillgängligDet saknas i princip allmän
information svenskt medborgarskap, fonnellasåvitt gäller deutomom
kraven föruppställes medborgarskap enligt MedbL. Informationsom

medborgarskapet stärkaoch dess betydelse kan bidra till attom
medborgarskapets informationen lyñs medborgarskaps-Genomstatus.
frågorna fram till allmän debatt. Kunskapen medborgarskapetattom
innebär på fullvärdigt delta samhälletsirätt sättatt etten
intressegemenskap kan påverka infödda medborgares påsyn
naturaliserade medborgare. Informationen kan också fylla funktionen

välkomnande från samhällets sida till utländska medborgare attettsom
Infonnationensöka svenskt medborgarskap. medborgarskap utgörom
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mycket viktig del integrationsprocessen och huvudansvareten härförav
åvilar Integrationsverket.

Ett sätt stärkaannat medborgarskapetsatt är markerastatus att
medborgarskapsförvärvet. Det viktigtär formerna för erhållandetatt av
svenskt medborgarskap förbättras och görs välkomnande förmer nya
medborgare. Kommittén det bör hållas särskildaatt ceremonieranser
för medborgare och det bör ankomma på kommunernaattnya att svara
för Allmänna rekommendationer bör utformasanangemangen. i
samråd mellan Integrationsverket och Svenska kommunförbundet.
Genom ceremonierna framhålls det faktum de medborgarnaatt ärnya

del den svenska gemenskapen. För den enskildeen kanav
ceremonierna bl.a. bidra till förstärka känslanatt samhörighet, vilketav
utgör viktigt i dennes integration.ett steg
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Övriga18 frågor

Utfärdande18.1 av nya
tillämpningsföreskrifter

Kommittén utgår från den medborgarskapslagen skallävenatt nya
kompletteras vilkenkungörelse i föreskrifter rörande lagensav en ges
tillämpning. bedömningEnligt kommitténs behövs det inte något
särskilt bemyndigande i lag för regeringen skall kunna utfärdaatt
sådana föreskriñer.

Regeringen har MedbL bemyndigats meddelai 14 § nämnareatt
bestämmelser angående ansökningar naturalisation denochom
utredning förbehövs prövningen sådana ansökningar.som av

deBemyndigandet omfattar föreskrifter i övrigtäven som anses
erforderliga för MedbL:s tillämpning. föraRegeringen har låtit in

föreskrifteråsyftade bestämmelser och medborgarskapskungörelseni
träddeMedbK, i kraft den juli1969:235, 1 1969.som

från denutgår medborgarskapslagen skallKommittén ävenatt nya
kompletteras kungörelse i vilken föreskrifter rörande lagensav en ges

förutsätter vidare kungörelsentillämpning. Kommittén denatt nya
kommer bestämmelser frågorinnehålla rörande i principatt samma

dag reglerar. Frågan utfärdaMedbK i regeringensär rätt attomsom
föreskrifter huvud kräver särskilt bemyndigandesådana iöver taget ett

lag.
innehålleri sammanhanget 10 § MedbLAv intresse ävenär att ett

bemyndigande efter avtaltill regeringenregeringen. Där rätt attges
med Danmark, eller förordna tillämpningFinland, Island Norge om av

eller flera de bestämmelser under a-c i sammaen av som anges
paragraf. bemyndigande återspeglas i MedbK variDetta 10 §
föreskrivs tillämpning förhållande Danmark,10 § MedbL iägeratt a-c
Finland och Norge.

Enligt kommitténs bedömning 10 § MedbK den endaär av
förutsätter bemyndigande tillkungörelsens bestämmelser ettsom

bemyndigandelag. § MedbK svaranderegeringen i Ett 10mot
återfinns alltså redan i 10 MedbL.§angettssom nyss

Övriga bestämmelser MedbK däremot betrakta s.k.i är att som
verkställighetsföreskrifter och sådana har direkt påregeringen en
Regeringsformen grundad besluta kap. 13 § RF.8 Deträtt att om
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sagda leder innebär med andra ord 14 § MedbLatt inte tjänarnumera
något syfte. Paragrafen bör därföreget inte få någon motsvarighet i
förslaget till medborgarskapslag.ny

18.2 Avgifter i samband med förvärv av

svenskt medborgarskap

Kommittén föreslår regeringenatt över med avgifter isystemetser
samband förvärvmed svenskt medborgarskap. Oversynen börav vara
generell och således samtliga förvärv.typeravse av

9 § MedbK innehåller föreskrifter avgifter för prövninga om av
anmälan och ansökan enligt MedbL. För närvarande gäller följande
avgifter.

l Förvärv svenskt medborgarskap efter anmälan 2 3 och 4 §§av a,
kr175

2 Förvärv svenskt medborgarskap efter ansökan 6 §av
a för utlänning under år15 adopteradär svensk medborgaresom av

kr175
b för övriga l 500 kr
3 Förvärv svenskt medborgarskap efter anmälan 7 § kr175av a
4 Förvärv svenskt medborgarskap efter anmälan 10 b§ och cav

475 kr

Avgifterna även sökanden fårtas avslagut på sin ansökan ellerom
anmälan. Befriade från avgiftsskyldigheten dockär statslösa fåttsom
flyktingförklaring eller resedokument utfärdade svensk myndighet.av

Frågan avgifter i medborgarskapsärenden berörs även i 1997 årsom
europeiska konvention medborgarskap. I artikel 13 punkten lom
föreskrivs således varje konventionsstat skallatt tillse avgifterna föratt
förvärv, bibehållande, förlust, återvinning och bekräftelse medbor-av
garskap i den skäliga.ärstaten

Enligt kommitténs uppfattning förvärvetutgör svensktav
medborgarskap viktigt led i integrationsprocessen.ett Det därförär
viktigt avgifterna för ansökan ochatt anmälan inte ligger på nivåer som

så högaär de i sig avhåller människoratt från- eller beträffande några
kanske det i praktikengört.o.m. omöjligt förvärva svensktatt-
medborgarskap.

Den nuvarande avgiften för ansökan naturalisation, 500 kr,lom
kan knappast sägas direkt stridande vad föreskrivs imotvara som
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Europarådskonventionen avgifter skall skäliga. Avgiften ärattom vara
emellertid så hög den för många människor kan utgöraatt ettpass
problem. illa medDetta rimmar medborgarskapets betydelse förstora
integrationsprocessen och med det faktum beslutet medborgar-att om
skap symboliserar välkomnande till den svenska samhälls-ytterst ett
gemenskapen i alla dess delar. föreslår därförKommittén regeringenatt
undersöker förutsättningarna för avgiften.sänkaavsevärtatt

sänkning avgiften förEn naturalisation skulle dessutom kunna fåav
effektenden belastningen på överinstanserna minskar. Vadatt som

den får avslag Invandrarverket på sin ansökanär att t.ex.avses som av
naturalisation grund hemvistkravetpå inte uppfyllt, i dagärattom av

ofta överklaga beslutetväljer och således invänta kravetsatt
handläggninguppfyllande under ärendets Utlänningsnämnden.i

slipper betala ytterligare ansökningsavgiftDärigenom attpersonen en
kr. Skulle det genomföras500 rejäl sänkning avgiften detl ärom en av

fler väljer återkommarimligt med ansökan i ställetatt anta att att en ny
för överklaga första beslutet.det Eftersom samhällets kostnader föratt
hanteringen medborgarskapsärenden lägst i första instans, skulleärav
det innebära minskningkunna den totala resursåtgången påen av
medborgarskapsområdet.

bör omfatta förvärv.Regeringens övriga Detöversyn även typer av
kan uppfattningenligt kommitténs ifrågasättas huruvida avgiftt.ex.

huvud det handlar förvärvbör barns svensktöver närtaget tas ut om av
medborgarskap.

sammanhanget kan statskassan tillfördesI under år 1998nämnas att
avseendetotalt kr avgifter för vid Invandrarverket42 285 605

handlagda medborgarskapsärenden. ingår mindre delI somsumman en
hänförlig till anmälningsärenden.är

l996/97:Sf6l6 pläderade Fredrik Graf förriksdagsmotion Carl mI
medborgarskap för adoptivbarn mellan ochansökan svenskt tolvatt om

föreslårbör avgiftsfri. Med beaktande kommitténår görasarton attav
generell avgifcssystemet, avstår kommittén frånöversyn atten av

särskilt behandla denna fråga.

Konsekvenser kommitténs förslag18.3 av

förslag bedöms medföra några samhällsekonomiskaKommitténs inte
förkonsekvenser. Förslaget bedöms ha positiv betydelse möjligheterna

nå de integrationspolitiska målen.att
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För det fall förslagen i betänkande påverkarett kostnaderna eller
intäkterna för kommuner, landsting,staten, företag eller andra enskilda,
skall i enlighet med 14 § kommittéförordningen 1998:1474- en-beräkning dessa konsekvenser redovisas i betänkandet.av Om
förslagen innebär samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt, skall
dessa redovisas. I de fall kommittés förslag medför kostnads-en
ökningar och intäktsminskningar för kommuner ellerstaten, landsting,
gäller kommittén skall föreslåatt finansiering.en

1997 års medborgarskapskommitté föreslår bl.a. barn ochatt
ungdomar lättare skall kunna förvärva svenskt medborgarskap genom
anmälan. Bortsett från statslösa bam föds i Sverige föreslåssom
emellertid krav på fem års hemvisttid vilket- med hänsyn till kravet på
hemvisttid vid naturalisation innebär barnens förvärv normaltatt inte-
kan ske tidigare vid denän tidpunkt föräldrarnaäven kan blisom
svenska medborgare. Mot bl.a. denna bakgrund bedömer kommittén att
den ordningen inte kommer medföra ökad invandringattnya tillen
Sverige.

Vid kringett eventuella kostnadskonsekvenser bör detresonemang
vidare erinras uppehållstillståndatt permanent i princip alltidom är en
nödvändig förutsättning för förvärv svenskt medborgarskap. Denav

beviljats uppehållstillståndpermanent betraktasom är att som
invandrare i Sverige och har i princip rätt häratt stannaen permanent,
något gäller frågaioavsett blir svensk medborgaresom om personen
eller Det faktum förvärvsvillkoren föratt vissa underlättasgrupper
kan därmed inte i sig leda till flerantas väljeratt iatt stannapersoner
Sverige vadän skulle ha varit fallet de nuvarande reglernasom om
bibehölls.

Kommittén har föreslagit den medborgarskapslagenatt skallnya
träda krafti den l juli 2001. Med verkan fr.o.m. detta datum föreslås
vidare vissa Övergångsbestämmelser innebär bl.a. denattsom som
förlorat sitt svenska medborgarskap till följd regleringen i 1950 årsav
lag skulle haft det kvar den lagen varit gällandemen vidsom om nya-
tidpunkten för förlusten återfår svenskt medborgarskap han ellerom-
hon före Övergångs-den julil 2003 anmäler önskemål det.om
bestämmelser föreslås frågaäven i barn fötts i Sverige ochom som som
har svensk far beträffande barn adopteratssamt ettsom genom
utomnordiskt adoptionsbeslut med automatisk giltighet i Sverige.

Övergångsbestämmelsema,särskilt möjligheten återfå svensktatt
medborgarskap, kommer sannolikt leda till relativtatt storen
ärendeanhopning hos Invandrarverket. Problemet är emellertid av
övergående och kommittén därförart inte någon anledning tillser att
Invandrarverket skall tilldelas i anledningextra förslaget.resurser av
Beroende hur ärendemängden blirstor får dock självfalletav man
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beredd fördröjningvissunder övergångsperiod att acceptera envaraen
handläggningstidema.av

avseendenförslag i vissakan konstateras kommitténsövrigtI att
medborgarskapsärenden. Såledesunderlätta hanteringenkommer att av

medborgarskap förförslagen förvärv svensktinnebär t.ex. avom
åldereller kommer hit före årsföds Sverigei trettonsompersoner som

blidag fallet kommer kunnavad ifler ärän attatt personer som
anmälningsförfarande.förenklatsvenska medborgare ettgenom

antalet ärendenske minskningDärmed kommer det vissäven att aven
förenklingoch mycket viktignaturalisation. ärEn attannanom - -

demedborgarskap försvinner.med villkorat Desystemet resurser som
frågor och bedömningardag läggertillämpande myndigheterna i påner

obetydliga.villkorat medborgarskap intemedhänger ärsom samman
kommitténsden bedömningenkan såledesSammantaget göras att

förenkling för de tillämpandesikt kommer innebäraförslag på att en
handläggnings-bör kunna leda till minskademyndigheterna, något som

tider.
hittillsdet sagda kommitténMed beaktande gör samman-av

fram intebedömningen de förslag läggsfattningsvis den att som
ekonomiskamedföra några sådana konsekvenserkommer att avsessom

kommittéförordningen.i 14 §
bestämmel-kommittéförordningen innehåller vissa ytterligare15 §

förslags förslagen iföljder. Omredovisning ettettavser om
skallför den kommunala självstyrelsen,betydelsebetänkande har

gälleravseendet betänkandet.det i Detsammakonsekvenserna i anges
brottsföre-för brottsligheten och detförslag har betydelsenär ett

delarsysselsättning och offentlig service i olikaförbyggande arbetet,
konkurrensförmågaarbetsförutsättningar,för små företagslandet,av

för jämställdhetenförhållande till företags,ieller villkor i övrigt större
deför nåeller möjligheternamellan kvinnor och män att

integrationspolitiska målen.
formulerade i regeringensintegrationspolitiska målen ärDe

invandrarpolitikmångfalden frånframtiden ochproposition Sverige, -
l997/98:l6. propositionenItill integrationspolitik prop. attanges

rättigheter och möjlig-skall likamed integrationspolitikenmålet vara
samhälls-bakgrund,och kulturellför alla etniskheter oavsett en
samhälls-grund ochmångfaldgemenskap med samhällets som en

ochoch toleransömsesidig respektutveckling kännetecknas avsom
för.delaktiga och medansvarigabakgrund skall ialla oavsett varasom

skyldigheter.möjligheter följer också lika Deträttigheter ochMed lika
alltjämt enligt propositionenskallintegrationspolitiska arbetet --

ochförsörjningstöd till individersinriktassärskilt på att egenge
ochdemokratiska värdengrundläggandesamhället,delaktighet i värna
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verka för kvinnors och likamäns rättigheter och möjligheter att
förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och
rasism.

Kommitténs uppfattning är medborgarskapetatt utgör viktigt ledett
i integrationsprocessen. Genom i olika avseendenatt underlätta
förvärvet svenskt medborgarskap kommitténsutgör förslag därförav

viktig del i strävandena efter förverkliga de integrationspolitiskaen att
målen. förenklaAtt förväwsvillkoren för barn föds i Sveriget.ex. som
eller kommer hit under sin innebäruppväxt detsom svenskaatt
samhället visar vi räknar med barnen höratt hit ochatt vi betraktaratt
dem fullt tillhöriga den svenskaut samhällsgemenskapen.som Därmed
ökar också förutsättningarna för barnen under sinatt kommeruppväxt

uppleva samhörighet medatt Sverige, något är betydelsestorsom av
för såväl barnen det svenska samhället. barnetNär nått bitsom ien upp
skolåldem kan det svenska medborgarskapet i många fall vidare bidra
till barnet lättare uppleveratt sig i mängden i skolgemenskapensom en
och därmed även trivs bättre. Allt detta skapar goda förutsättningar för
integration och minskar samtidigt risken för utanförskap.

Vad gäller konsekvenser för jämställdheten bör erinras detom av
kommitténs förslag innebär barn födsatt iett Sverige skallsom som
förvärva svenskt medborgarskap vid födelsen barnet har svensk,om
ogift far. Förslaget innebär ökad jämställdhet för vadmän gäller rätten

överföra svenskt medborgarskapatt på sina barn.
I fråga de övriga områden räknas i 15 § kommitté-om som upp

förordningen bedöms kommitténs förslag inte ha några egentliga
konsekvenser.

18.4 Frågan ratificering 1997 årsom av

europeiska konvention om

medborgarskap

Kommittén föreslår Sverige förbehållatt ratificerarutan 1997 års
europeiska konvention medborgarskap.om

Rubricerade konvention, intagen bilaga 3 till betänkandet, harsom
ännu inte trätt i kraft så sker den första dagenutan i den månad som
följer efter utgången tid månader räknat fråntre den dag dåav en av tre
medlemsstater i Europarådet har uttryckt sitt samtycke till att vara
bundna konventionen. Hittills har två Slovakien ochav stater -Österrike uttryckt sådant samtycke.-
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efter desskonventionenratiñcerarförhållande till deI stater som
första dagenkraft den iträder igäller konventionenikraftträdande att

månader räknattidföljer efter utgångenden månad treavav ensom
ratif1kations-,dåundertecknandet eller den dagförfrån dagen

deponerades.godkännandeinstrumentetgodtagande- eller
och principergrundvärderingarkonvention bärsårs1997 upp av -

kan ställaalla delarundvikas Sverige ibl.a. statslöshet skallatt som-
medborgarskapslagarbete medhar i sittsig bakom. Kommittén en ny

beaktat innehållettiden uppmärksam på ochvaritföljdriktigt också hela
inte någonuppfattning råder detkommitténskonventionen. Enligti

tillförslagetsamtliga bestämmelser ihelst tvekan att nyomsom
konventionen.överensstämmelse medstårmedborgarskapslag i

iSverige-sagda föreslår kommitténdetMed beaktande att somav
konven-ratiñcerarkonventionenundertecknat ävennovember 1997 -

sketiden kunnaförbehåll. bör iDettaoch dettionen görs utanatt
medborgarskapslagenikrañzträdandet denmedparallellt nyaav
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Författningskommentar19

tillFörslaget
svenskt medborgarskapLag om

§1

vilka frågor regleras i lagen.informationParagrafen somger om

2 §

den har fyllt år självparagraf göraGenom denna rättarton attsomges
detenligt medborgarskapslageneller anmälanansökan även om

det land där han eller hon medborgarelagen iförhåller sig så äratt
fylltmyndighetsålderhögre år. Personerföreskriver än arton somen

uppnådd myndighets-anledning ickeochår änarton av annansom-
omfattas däremot intesjälv företa rättshandlingar-ålder saknar rätt att

bestämmelsen.av
föreskriftparagraf i 1950 års lag finnsmotsvarandeI attomen

ställföreträdare.fårhuvudregeln inteanmälan enligt göras genom
anmälan gäller inte längre.begränsning i göraDenna rätten att

vidarepå familjerättens område följerrättsgrundsatserallmännaAv
paragrafvårdnadshavare det isärskilt förordnade närävenatt en-

föräldrarna,båda eller någonanmälan skallföreskrivs görasatt avav
barnetden rättsliga vårdnaden ärhar del idessa inte ommen -

anmälan.behöriga göraatt

3§

förvärv svensktfram lagende paragrafer längre i rörI som av
villkor sökanden skallgenomgåendemedborgarskap, föreskrivs attsom

uppehållstillstånd Medborgare i övrigai Sverige.ha permanent
föremellertid uppehållstillstånd vistasbehöver intenordiska länder att

paragraf.dem, vilket klarläggs i dennadärför intehär och kravet avser
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4§

Paragrafen i vilka fall barn förvärvarett svensktanger som
medborgarskap vid födelsen. Nytt är sådant förvärv skeratt fadernom

svenskär medborgare och barnet föds i Sverige. Detsamma gäller om
fadern avlidenär svensk medborgare vid sin död och barnetmen var
föds i Sverige. Beträffande motiven till dessa ändringar hänvisas till
avsnitt 6.4.

Den gjorda ändringen i andra stycket avseende hittebarn är av
enbart språklig art.

5§

Regleringen i 1950 års lag har inneburit de flesta utländska barnatt
under tolv år adopterats svenska föräldrar har förvärvat svensktsom av
medborgarskap med automatik. Detta har emellertid inte gällt i de fall
då det sigrört utomnordiskt adoptionsbeslutett giltigtärom isom
Sverige redan till följd bestämmelserna i lagen 1971:796av om
internationella rättsförhållanden rörande adoption.

Förevarande paragraf innebär även de sistnämndaatt gruppen av
adoptivbarn förvärvar svenskt medborgarskap adoptionen. Igenom
fråga skälen för ändringen hänvisas till avsnitt 7.3.om

6§

Denna paragraf till sitt innehållmotsvarar helt 2 i§ 1950 års lag.
Gjorda ändringar såledesär enbart språklig art.av

7§

Paragrafen är och reglerar vad gäller frågai förvärvny som om av
svenskt medborgarskap för barn föds utomlandsett och harsom som
svensk, ogift far. Förslaget har motiverats i avsnitt 6.4.

Barnet förvärvar i dessa fall svenskt medborgarskap attgenom
fadern förutsatt denne svenskär medborgareatt sedan tidpunkten för-
barnets födelse skriftligen anmäler önskemål det innan barnetom-
fyllt tolv år. Om barnet har fyllt tolv år och har utländskt
medborgarskap, krävs barnet samtycker.att Kravet på samtycke
bortfaller dock barnet varaktigt förhindratär lämna sådant påom att
grund psykisk störning eller något liknande förhållande.annatav

Att bam på detta förvärvarett sätt svenskt medborgarskap kan i
vissa fall komma leda till förlust det medborgarskapatt barnetav som
förvärvat efter modem. Om så falletär krävs moderns samtycke under
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vårdnadshavare eller har del i vårdnadenförutsättning hon äratt ensam
barnet. Står barnet vårdnad särskilt förordnad vårdnads-under avom

ställethavare eller liknande krävs under förutsättning i dennessamma
samtycke.

8§

Bestämmelsen barn föds och vidDen i Sverigeär ny. avser som som
födelsen får något medborgarskap. Förslaget har motiveratsinte
utförligt i avsnitt 8.8.

fall för förvärv medborgarskap barnetdessa krävs svensktl attav
landet. Vid sådantuppehållstillstånd och hemvist här ihar permanent

består, förvärvaförhållande kan barnet, förutsatt statslöshetenatt
medborgarskap anmälan.svenskt genom

uppställsAnmälan innan barnet fyllt fem år. intemåste Detgöras
skall ha haft hemvist Sverige alltsedannågot krav på barnet iatt

alltid tidpunkten för anmälan uppfyllafödelsen, dock måste barnet vid
fråga uppehållstillstånd hemvist.villkoren i ochpermanentom

svenskt denna ordninguppställs vid förvärv medborgarskap iDet av
föridentitet, något gäller förvärvinte något krav på styrkt ävensom

enligt och 10 §§.9

9§

Även förvärv svensktbestämmelse ochdenna är avny avser
föds ochomfattar dels barn i Sverigemedborgarskap för barn. Den som

dels statslösafödelsen får enbart utländskt medborgarskap,vidsom
tillutländskt medborgarskap kommeroch barn med enbartbarn som

före års ålder.Sverige tretton
ordning krävs barnet harförvärv i dennaFör permanentatt

sedan fem år.dessutom hemvist häruppehållstillstånd i Sverige samt
hemvisttidens beräkningfrågor medVad gäller hänger sammansom

anförts avsnitten 8.8 och 9.7.hänvisas till vad isom

10§

för barn,förvärv medborgarskapbåda svenskt8 och §§,9 avsom avser
föräldrarmedverkan barnetstillämpning i principkräver för sin av

harföräldervårdnaden deneller, då inte är somgemensam, av
barnet.vårdnaden om

det utlänningenskall anmälan efterVid förvärv enligt 10 § göras att
Därmed deneller hon fyllt år.fyllt år han tjugo ärinnanarton sommen
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vill förvärva svenskt medborgarskap och uppfyller villkoren enligt-
denna paragraf- inte beroende föräldrarnaatt upprättar anmälan.av en

Hemvistvillkoren i och9 10 korresponderar med varandra på
sådant sätt det i båda fallen i praktikenatt krävs utlänningenatt
kommer till Sverige före års ålder för hantretton eller hon skallatt
kunna förvärva svenskt medborgarskap enligt någon dessa §§.av

Hemvisttiden beräknas på sätt enligt 9samma som

11§

Paragrafen detgör möjligt för förlorat sitt svenskaen person, som
medborgarskap, under vissa förutsättningaratt återfå svenskt
medborgarskap anmälningsförfarande.ettgenom

I jämförelse med motsvarande paragraf i 1950 års lag föreligger
vissa sakliga skillnader. Det såledesär enligt förevarande paragraf
tillräckligt sökanden före års ålderatt haft hemvistarton här i landet
under sammanlagt tio år. Som konsekvens dubbeltatten av
medborgarskap föreslås bli tillåtet, uppställs vidare inte något krav på

sökanden för återfåatt svenskt medborgarskapatt skall styrka hanatt
eller hon därigenom förlorar sitt utländska medborgarskap. Slutligen
gäller enligt den bestämmelsen möjligheten återfåatt svensktnya att
medborgarskap, i till vad tidigaremotsats varit fallet, skall ståsom
öppen föräven den har förvärvat sitt svenska medborgarskap påsom

sätt än födelsen.annat genom

12§

Paragrafen innehåller bestämmelser förvärv svensktom av
medborgarskap biperson i anmälningsärenden. Paragrafensom mot-

till sitt innehåll helt regleringen i §5 i 1950 års lag,svarar saken annan
det sakligaär innehållet i deatt anmälningsparagrafer till vilka hänvisas

har ändrats.

l3§

I paragrafens första stycke anvisning hos vilken myndighetges om som
anmälan enligt 7-11 skall§§ göras.

Av andra stycket framgår den myndighet till vilkenatt anmälan görs
skall meddela beslut huruvida anmälan medfört förvärv svensktav
medborgarskap eller Detta gäller även vid anmälan enligt 20 eller 21
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14§

förParagrafen reglerar förutsättningarna svenskt medborgarskap efter
naturalisation.ansökan

förhållande motsvarande paragrafi till i 1950 års lag detNytt är att
sökandenbland villkoren skall ha uppehålls-att permanentanges

Föreskriftentillstånd hemvistkravet fyra åri Sverige. Ny är även ärom
för ofrivilligt statslös eller bedöma flyktingden iär attsom som
enlighet med kap. det förslag till utlänningslag O0O0:005 2 § i ny som

ochinstans- processordning i utlänningsärendenKommittén om ny
föreskrifter naturalisationsparagrafenNIPU lagt fram. iDessa nya

sak fördock inte någon ändring i har tillkommit denutgör utan att
tillämpas skall framgå lagtexten.praxis avsom

fråga hemvisttidens beräkning i ärenden naturalisationI om om
vad anförts ihänvisas till avsnitt 8.8 och 9.7.som

Föreskriften villkorat medborgarskap borttagen direktärom som en
konsekvens föreslaget dubbelt medborgarskap tillåtas.skallattav om

15§

samlatsDispensgrunderna har i paragraf.en egen
Möjligheten dispens på grund det till för landetäratt attav gagnge
sökanden svensk medborgare har Skälen förblir tagits bort. det haratt

redovisats i avsnitt 12.2.
möjligheterna till dispens andra stycketSåvitt enligt görsavser en

till Därmed klarläggs villkorethänvisning 14 § 2-5. avseendeävenatt
uppehållstillstånd omfattas dessa dispensgrunder.permanent av

l6§

ansökan medborgarskap skallförsta stycket framgår svensktAv att om
invandrarverk.hos Statensgöras

invandrarverk bifall tillstycket föreskrivs Statens vidandraI att en
medborgarskap skall bestämma huruvidaansökan svenskt ävenom

år skall förvärva svenskt medborgar-sökandens ogifta barn under arton
föreskrift finnsskap. motsvarande i 1950 års lag.En

17§

bestämmelser förlust svenskt medborgar-Paragrafen innehåller om av
vistelse Syftetskap grund långvarig utomlands. undvikapå är att attav
får behålla medborgarskapbarn till utlandssvenskar sitt svenska i
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generation efter generation samhörigheten medtrots Sverigeatt gått
förlorad.

i förhållandeNytt till motsvarande paragraf i 1950 års lag är att
förlust svenskt medborgarskap enligt förevarande paragraf inträderav
vid 23 års ålder förlust aldrig kan inträdasamt denatt berörsom som
därigenom skulle bli statslös.

1s§

Paragrafen reglerar vad gäller i fråga befrielse från svensktsom om
medborgarskap efter ansökan.

Ny i förhållande till motsvarande bestämmelse i 1950 års lag är
föreskriften befrielse i de fall då sökanden haratt hemvist i Sverigeom
får vägras endast det föreligger särskilda skäl. Tillägget inteutgörom
någon nyhet i sak har gjorts för den praxisutan tillämpas skallsom
framgå lagtexten.av

19-21§§

Dessa bestämmelser medborgarskapsrättsliga avtal mellan deavser
nordiska länderna. Bestämmelserna är uttryck för den långvarigaett
tradition samarbete mellan de nordiska länderna finns påav som
medborgarskapsrättens område.

19-21 §§ i den lagen till sitt innehåll heltmotsvarar lO § b ochnya c
i 1950 års lag. Däremot finns deni lagen inte någon motsvarighetnya
till 10 § a.

Att motsvarighet till 10 § saknas beror på denna hänvisar tillatta
bestämmelser i 1950 års lag 4 och 8 i väsentliga delarsom- -

Överenskommel-ändrats förslaget till medborgarskapslag.genom ny
mellan de nordiska länderna avseende och4 8 har sin grundserna

i det hittills råttatt överensstämmelse mellanstor de nordiska
Ändringarnabestämmelserna inom dessa områden. i den svenska lagen

påkallar emellertid behov nordiska överläggningar i frågaav nya om
vilka överenskommelser framöver skall gälla i just dessasom
hänseenden. Kommittén överläggningama inte bör föregripasattanser
och avstår därför från lämna förslag till bestämmelseatt skulleen som

lO § ai års1950 lag.motsvara

22 §

Kommittén instans- och processordning i utlänningsärendenom ny
ÖkadNIPU föreslår i slutbetänkandet rättssäkerhet i asylärenden

SOU 1999:16 bl.a. Utlänningsnämnden avvecklasatt och beslut iatt
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förklaringsärenden stället skall meddelas Invandrarverket.i Inne-av
hållet i förevarande paragraf således följd förslag.NIPU:sär en av

Frågan huruvida blivit svensk medborgare anmälannågon genom
får i förklaringsärende. hänger medinte Dettaprövas ett attsamman
anmälningsärenden med bindande verkan den myndighetprövas av

handläggahar ärendet.attsom
finns däremot något hinder förklaringsärendeDet inte imot att ett

frågan någon förvärvat svenskt medborgarskap bipersonpröva om som
anmälningsärende.i ett

och23 24

förslag innebär instansordningen medborgarskapsärendenNIPU:s iatt
ändras utlänningsdomstolamapå sådant blir överinstans. Ensätt att ny

fårutlänningsdomstols avgörande vidare överklagas till Utlännings-
överdomstolen. Utlänningsöverdomstolen skall denFör prövaatt

beslutet krävsöverklagade domen eller dock prövningstillstånd. I nu
innehållet ochnämnda delar i 23 24 följd förslag.är NIPU:sen av

s.k. säkerhetsärendenNytt i 23 § skallär även prövasatt av
Invandrarverket första instans och verketsi beslut i sådana ärendenatt

Ävenskall överklagas till regeringen.kunna Rikspolisstyrelsen har rätt
överklaga Invandrarverkets beslut i Beträffandesäkerhetsärende.att ett

frågaskälen för den ändrade ordningen i säkerhetsärenden hänvisasom
till avsnitt 16.5.

förvärvetsäkerhetsärende gäller medborgarskaplett svenskt frånav
och med den dag beslutet har vunnit laga kraft.då

25§

ändring konsekvens den ändringDen gjorts ärsom en ren av som
redovisats under 5

26§

lag. konsekvensParagrafen § i 1950 års Soml4motsvarar a en av
förslag har UtlärmingsöverdomstolenNIPU:s och utlänningsdomstolar-

Utlärmingsnämnden i uppräkningen de myndigheterersattna av som
under förutsättningar få uppgifter utlänningsvissa har rätt att ut om en
personliga förhållanden.

Vidare har polismyndighet Rikspolisstyrelsen.en Dettaersatts av
medborgarskapsärendenberor på utredningsansvaret i den oktoberlatt

från1997 övergick polisen till Invandrarverket. landets polis-Av
myndigheter det därmed endast Rikspolisstyrelsen i ärendeär ettsom
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medborgarskap kan ha behov uppgifter någons personligaom av om
förhållanden.

Ikraftträdande- och Övergångsbestämmelser

lagenDen föreslås träda krafti den l juli år 2001. Tidpunkten harnya
föreslagits med beaktande dels frånträdande 1963 årsattav av
europeiska konvention begränsning fall flerfaldigt med-om av av
borgarskap förutsättningär för den lagen skall kunnaattm.m. en nya
träda kraft,i dels ikraftträdandet bör föregås samråd medatt övrigaav
nordiska länder. betydelseAv i sammanhanget ocksåär NIPUatt
föreslagit den ändrade instansordningen i medborgarskapsärendenatt
skall gälla fr.o.m. den julil 2001.

Förslaget till medborgarskapslag innehåller två typernya av
automatiskt förvärv svenskt medborgarskap. Det sig barnrörav om

föds i Sverige och har svensk, ogift far 4 §som samtsom om
adoptivbarn under tolv år adopteras utomnordisktettsom genom
adoptionsbeslut med automatisk giltighet i Sverige 5 §. Kommittén
finner det rimligt barn tillhöriga dessa kategorieratt viss retroaktivges

förvärvarätt svenskt medborgarskap i enlighetatt med de nya
bestämmelserna. Retroaktiviteten föreslås barn varken innanavse som
den lagens ikraftträdande eller vid tidpunkten för anmälan enligtnya
övergångsbestämmelserna har fyllt år. Beträffande adoptivbarnenarton
tillkommer förutsättning adoptionen beslutats den l juliatt 1992som
eller Detta har förklaringsin i grundbestämmelsenattsenare. om
automatiskt förvärv svenskt medborgarskap adoption, l § iav genom a
1950 års lag, infördes detta datum och avsåg adoptioner beslutatssom

Övergångsbestämmelsernaeller godkänts efter ikraftträdandet. i nu
aktuell del bör enligt kommitténs uppfattning inte sträcka sig längre
tillbaka så.än

I punkten föreslås4 förlorat sitt svenskaatt en person som
medborgarskap enligt 1950 års lag, skulle haft det kvarmen som om
den lagen varit gällande vid tidpunkten för förlusten, skall kunnanya
återfå svenskt medborgarskap anmälan hos Statens invandrar-genom
verk före den julil 2003. Den lagens reglering i fråga dubbeltnya om
medborgarskap inte särskilt inriktadär på barn och det finns därför inte
i denna övergångsbestämmelse skäl föreskriva någon ålders-övreatt

förgräns anmälan fårnär göras.
punktenAv framgår5 äldre föreskrifter fortfarande skallatt

tillämpas i fråga ärenden enligt 9 § i års1950 lag harom som a
överlämnats till regeringen före ikraftträdandet den lagen.av nya
Detsamma gäller i fråga anmälningsärenden enligt 3 § i 1950 årsom
lag har in före ikraftträdandet den lagengettssom av nya om
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tillämpning förmånligare1950 års lag för den enskilde vad denär änav
lagen skullenya vara.
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Reservation ledamoten Karin Ahrland fpav

Rättvisa och integration två honnörsordär i den svenska politiska
Ävendebatten. Ingen vill ha orättvist samhälle. det emellanåtett om

hörs missnöje med växande skara invandrare ställer sig klaren en
majoritet bakom vikten och värdet integration. detMen må ocksåav
erkännas uppfattningen vad rättvist kan skifta.äratt om som

Frågan blir då hur vi skall den invandrare önskar blita emot som
svensk medborgare och på rättvisa villkor bistå henne eller honom vid
den identiteten.nyvunna

Kommittén har ingående diskuterat språkkunskapemas betydelse
vid naturalisation. framgårSom övervägandena i kap råder total17av
enighet den utomordentligt betydelsen kunskaper istoraom som
svenska språket har för alla bosattaär i Sverige. Jagpermanentsom
avstår från här allacitera de skäl därefter anförs vikten ochatt som om
värdet i sig svenskkunskaper för den önskar värdigt liv iettav som
Sverige. Jag i den uppfattningenär liksom i påståendet kunskaper iatt
svenska språket enligt kommitténs uppfattningär grundförutsätt-en av
ningarna för fungerande integrationsprocess helt enig meden
majoriteten.

I till majoriteten drar jag det åberopademotsats resonemangetav
slutsatsen den invandrare vill bli svensk medborgareatt ochsom
uppfyller kravövriga för naturalisation också enligt huvudregeln bör
kunna tala och förstå vårt språk.

Majoriteten har skäl krav på språkkunskaper hänvisatmot ettsom
till "en rättviseaspekt och exempel åberopat bl.a. hemarbetandesom
invandrarhustrur och lågutbildade i invandrartäta områden. Mot-

måste fråga hur dessa någonsinargumentet vara en om personer
skall kunna bli behandladerättvist och delta i integrationsprocessen om

frånvi inte deras hemlands sida allt förmår förgör vi befrämjaattnya
integrationen. Det gäller såväl lära känna sitt hemland, våratt nya
kultur rättigheter och skyldigheter här kunna förklara sinasamt attsom

lculturmönster för infödda svenska. En absolut förutsättning är attegna
vi talar språk.samma

En de viktigaste förmånema knutna till medborgarskapet ärav
vid val tillrösträtt riksdagen. Enligt min uppfattning borde det vara

självklart den vill delta i den politiska skall haatt som processen

/2
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möjlighet förstå och delta i debatten.gärna Det bara möjligtär medatt
språkkunskaper.

Några de majoriteten anförda skälen krav påmotav av
språkkunskaper skulle kunna tolkasnästan bristande tilltro tillsom
vissa invandrares förmåga. Enligt min uppfattning har den haftsom
styrkan sig till främmande land så alltid visatatt ta ett nytt gott som

framåtandapå och initiativ. De människor börär vi väl på,taprov vara
då måste vi kunna kommunicera med dem på landets språkmen

Med hänvisning till kravet på kunskaper i svenska språket haratt
awisats majoriteten har intevi ingående diskuterat sigav vare om
dispens skulle kunna eller vilken kunskapsnivå skulle kunnages som
begäras. vill här därförJag endast förklara jag naturligtvisatt attmenar
undantag från huvudregeln måste möjliga för högit.ex.vara personer
ålder, i vissa andra fall. frågaäven I kunskapsnivån krävsmen om en
längre diskussion. Jag kan bara hänvisa till vad redovisasnu som om
språkfrågan dei av 24 länder17 enligt vad kommittén erfaritsom
kräver språkkunskaper villkor för naturalisation.som

Till sist vill jag stöd för mitt ställningstagande påminna attsom om
båda de forskare hållit föredrag inför kommittén understrukitsom
vikten kräva kunskaper i svenska språket.attav
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Särskilt yttrande Karin Ahrland fpav

har efterJag viss tvekan anslutit mig till förslaget dubbeltatt acceptera
medborgarskap. denna kommittésI arbete, liksom itidigares har en
viktig invändning dubbelt medborgarskap varit möjligheten tillemot

och valbarhet länder.rösträtt i två kanJag emellertid efter vad som
påståtts under arbetet uppfattningen det förhållandevisäracceptera att
få människor utnyttjar den har ocksårätten. Jag tvekat därför attsom
dubbelt medborgarskap knappast kan bidra till ökad integration, snarare
tvärtom.

Vad de facto avgjort mitt ställningstagande uppgiñenär attsom nu
vi redan i dag olika anledningar har omkring 300 000 iav personer
Sverige med dubbelt medborgarskap. Sannolikt finns det också utanför
landet många svenskar med medborgarskap också i sitt andra hemland.

finns därförDet enligt min mening inte skäl behålla regelatt en som
uppenbarligen så stundomsvår omöjligär kontrollera elleratt som- -

upphov till så många undantag.ger
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Särskilt yttrande Stig Alexandersson m ochav

AhrlandKarin fp

För någon skall beviljas svenskt medborgarskap förutsätts iatt princip
vederbörande har kommit till landet i avsikt bosätta sig här ochatt att

haft uppehållstillstånd hemvist under viss period.permanent samt en
Personer vistas i Sverige med stöd tidsbegränsade uppehålls-som av
tillstånd därmed ha hemvistinte i Sverige och kan normalt inteanses
tillgodoräkna sig vistelsetiden hemvisttid vid ansökansom en om
medborgarskap. förslagKommitténs innebär detta bibehålls.att system

En konsekvens anfördadet är reglering kommeratt attav samma
gälla medborgareäven är i EU-land. Viett annat attpersoner som anser
detta tveksamt inslagär i vilket motverkar denett systemet, nära
samverkan mellan människor och länder EU syftar till attsom
befrämja. Frågan har blivit föremålinte för övervägandennärmare i
kommittén, bl.a. för den har anknytning till utlänningslagstiñningenatt

ligger utanför kommitténs uppdrag. Enligt vår mening bör intesom
ursprungligt syfte med vistelse i Sverige och typenen persons av-
uppehållstillstånd ha så avgörande betydelse ansökannären en om-
medborgarskap prövas.

Vad bör beaktas har detär integrerats i svenskasom om personen
samhället och har vilja bli svensk medborgare. Vi detatt atten menar

angeläget denna fråga blir föremålär för överväganden. Om inteatt
starka skäl visar föreliggasig förändring bör reform ske i denmot en en

föreslagna riktningen.av oss
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Särskilt yttrande Bodil Ceballos mpav

Det förslaget till medborgarskapslag betydelsefull förbättringärnya en
i förhållande till den tidigare och jag ställer därförmig helt bakom
kommitténs förslag. Särskilt positiv förslagetär möjliggöra innehavatt

dubbelt medborgarskap med tanke på alla de de facto leverav som
delenstörre sina liv i Sverige och känner samhörighet med Sverigeav

och svenskarna samtidigt de har känslomässig koppling till sittsom en
forna hemland, vilken de integör siggärna sitt tidigareatt avsäger
medborgarskap. Allra viktigast det förär de barn föds i Sverigesom
eller kommit hit i tidig ålder. Att kommittén i sina ställningstaganden
hela tiden utgått från barnens bästa mycketär positivt.

Jag har dock ståndpunkt det gäller dennär femårsgränsen annan
fastställs för andra utlänningar nordiskaän medborgare, ofrivilligtsom

statslösa och flyktingar i 14 Med tanke på det svenskaatt
medborgarskapet människor rätt till fullo delta deti svenskaattger
samhällslivet bör denna möjlighet så möjligt. Försnartges som
nordiska medborgare tillär år, förgränsen 2 ofrivilligt statslösa ochsatt
flyktingar år4 och övriga år vilket5 är kodifiering gällandeen av
praxis. Jag på årgräns 3 torde tillräcklig för bådeattanser en vara
ofrivilligt statslösa, flyktingar och övriga utlänningar.
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Kommittédirektiv

Översyn lagen svenskt medborgar-av om
skap

Beslut vid regeringssammanträde den 16 januari 1997

Sammanfattning uppdragetav

En kommitté tillkallas med uppgift lagenöver 1950:382att se om
svenskt medborgarskap utreda vissa speciella frågeställningarsamt som

medborgarskapslagstiitningen.rör ommittén skall också överväga åt-
gärder kan stärka medborgarskapets status.som

Kommittén skall

genomföra allmän lagenöversyn svenskt medborgarskap,en av om-
vilkaöverväga åtgärder kan vidtas för stärka medborgarska-attsom-

pets status,
undersöka tillämpningen kravet på söker med-attav en person som-

borgarskap måste kunna styrka sin identitet föreslåöverväga ochsamt
regeländringar för komma till medrätta problemetatt vissa invand-att

inte har möjlighet uppfylla vad normalt krävs i dettaattrare som avse-
ende,

analysera för- och nackdelar med erbjuda svenskt medborgarskapatt-
för barn föds i Sverige föräldrarna har uppehållstill-som permanentom
stånd,

analysera med s.k. villkorat medborgarskap ochsystemet vid behov-
föreslå ändring reglerna,av

överväga medborgarskapsärenden i dag prövas regeringenom som av-
i stället kan prövas Statens invandrarverk, Utlänningsnämnden,av
domstol eller någon myndighet,annan

analysera medborgarskapslagstiftningen i nordiskt och europeisktett-
perspektiv vilkaöverväga ändringar i medborgarskapslagstiñ-samt
ningen bör föranledas det pågående arbetet inom Europarådetsom av
med konvention medborgarskap.en ny om
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Bakgrund

svenska medborgarskapsreglema finnsDe i lagen 1950:382 om
svenskt medborgarskap omtryckt 1984:682 och medborgarskapskun-
görelsen l969:235, omtryckt 1979:140. Lagen svenskt medbor-om
garskap har hittills föremålinte varit för någon genomgripandemer

därför i behov moderniseringÖversyn. Lagen är och anpassningav en
förhållanden.till nya

Huvudregler för förvärv och förlust svenskt medborgarskapav

medborgarskapslagstiftningSveriges bygger på den s.k. härstamning-
dvs. föräldrarnassprincipen, medborgarskap bestämmande föräratt ett

barns medborgarskap det föds. viktigEn princip ioavsett var annan
lagstiftningen söka förhindra uppkomstenär dubbelt medborgar-att av
skap.

Enligt lagen blir barn svensk medborgare vid födelsen modernett om
eller, föräldrarna gifta, fadern svensk medborgare. föräld-är är Omom

gifta med varandra vid barnets födelseinte och modernär är ut-rarna
ländsk och fadern svensk medborgare, blir barnet svensk medborgare

legitimation föräldrarna gifter sig med varandra barnetinnangenom om
fyller år. svensk far18 En till utländskt barn äk-är ett utomman som
tenskap kan också förutsättningarunder vissa barnet svenskt med-ge
borgarskap anmälan.genom

fyllt år och sedan femDen 18 år, eller för nordiska medborga-som som
två år, har hemvist Sverige och hari fört hederlig vandel kanre som en

bli svensk medborgare naturalisation. huvudregelSom gäller dågenom
utlänningen måste kunna styrka han eller hon förlorar utländ-sittatt att

ska medborgarskap.

Slutligen kan svenskt medborgarskap förvärvas anmälangenom av per-
tidigare svenska medborgarevarit eller sådana utlänning-soner som av

med ålder mellan år21 och 23 haft hemvist här från års16ar en som
ålder och dessförinnan femi minst år. Den inte medborgare iärsom
någon eller styrker han eller hon skulle förlora utländskasittstat att
medborgarskap förvärva svenskt medborgarskap dockkanattgenom

sådan anmälan redan vid års ålder.18 För återvinna tidigaregöra att ett
svenskt medborgarskap anmälan krävs befrielse frånalltid detgenom
utländska medborgarskapet.
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När det gäller förlust svenskt medborgarskap föreskrivs det i kap.2av
7 § regeringsformen medborgareingen eller har bosattvaritär iatt som
Sverige får berövas sitt medborgarskap i fall då han eller honänannat

eftersamtidigt, uttryckligt samtycke eller inträda allmäniattgenom
blirtjänst, medborgare i får dock föreskrivasDet barnstat. atten annan

under fråga18 år i medborgarskapsitt skall följa föräldrarna ellerom
dem. Vidare får föreskrivasdet i enlighet med överenskom-att,en av

melse med sedan födelsenden medborgareär iävenstat,annan som
den andra och varaktigt bosatt där förlorarär sitt svenska med-staten
borgarskap vid 18 års ålder eller Enligt lagen svenskt med-senare. om
borgarskap förlorar frivilligtden förvärvar utländskt medbor-ettsom
garskap efter ansökan eller uttryckligt samtycke sitt svenska medbor-
garskap. förlorarVidare den född utomlands och aldrigär haftsom
hemvist eller liknande här svenskasitt medborgarskap, han ellerom
hon inte före 22 års ålder ansöker få behålla det.attom

Ansökningar medborgarskap i förstaprövas hand Statens in-om av
vandrarverk. Invandrarverkets beslut kan överklagas till Utlännings-
nämnden. Invandrarverket eller Utlänningsnämnden får överlämna ett
naturalisationsärende till regeringen, bl.a. ärendet bedöms ha bety-om
delse för rikets försäkerhet eller allmän säkerhet.annars

Anmälningsärenden Invandrarverketprövas eller, i fråga nordis-av om
ka medborgare, länsstyrelsen. Beslut i sådana ärenden får överklagasav
hos allmän förvaltningsdomstol.

Medborgarskapsregler nordiska länderövrigai

De svenska, danska och norska medborgarskapslagarna har tillkommit i
Ävensamarbete mellan de länderna. de ändringar genomförtstre som

därefter har föregåtts överläggningar mellan De länder-staterna. treav
regelsystem i sakligt hänseende medöverensstämmer varandra.nas

Även medborgarskapslagama i Finland och Island iöverensstämmer
med bestämmelserde gäller andrai de nordiskastort sett staterna.som

nordiskaDet samarbetet medborgarskapsfrågori har också kommit till
uttryck i 1962 års samarbetsöverenskommelse mellan Danmark, Fin-

SÖland, Island, Norge och Sverige 1962:14. överenskommelsenI
bl.a. fördragsslutandede skallsägs underlätta för medbor-att parterna
i nordiskt land förvärva medborgarskap i nordisktett att ett annatgare

land.
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Behovet översynav en

Lagen svenskt medborgarskap har tidigare hittills intesagtsom som
föremål förvarit någon genomgripande Utredningaröversyn. i vis-mer

avgränsade frågor har lett till del ändringar, helhet ärsa en men som
lagen behovi modernisering och anpassning till förhållanden.av nya

Det finns också skäl åtgärderöverväga kan stärka medborgar-att som
skapets både bland nuvarande svenska medborgare och blivandestatus,
svenska medborgare. invandrareEn blir svensk medborgare måstesom
kunna känna han eller hon därmed betraktas svensk ochatt som accep-

fullt det svenska samhället. Andra länderteras harut exempelvisav
särskilda ceremonier vid erhållandet medborgarskap. Ceremonierav
för nyblivna svenska medborgare ordnas också del kommuner,av en

Stockholm. deltarMånga i dessa ceremonier och hart.ex. uttryckt sin
Åtgärderuppskattning dem.över detta slag är sätt visaett att attav

medborgarskapet innebär på fullvärdigträtt delta isättatt etten sam-
hällets intressegemenskap.

Det har vidare hävdats vissa kunskapskrav vad gäller detatt svenska
språket och det svenska samhället skulle stärka medborgarskapets sta-

på kunskaperKrav i det svenska språket ställdestus. enligt regler som
Ävengällde före tillkomsten den nuvarande medborgarskapslagen.av

vid tillkomsten nuvarande lag uttalades sökandens kunskaper iattav
svenska språ- ket borde tillmätas betydelse vid naturalisa-stor
tionsprövningen. Fram till början 1980-talet ingick också språ-ettav
kintyg obligatorisk bilaga till ansökan svenskt medborgarskap.som om
Därefter har sökandens språkkunskaper i praktiken kommit heltatt
sakna betydelse.

bliFör svensk medborgare fordras således i dag inga kunskaperatt i det
svenska språket eller det svenska samhället. dag förs dockI dis-om en
kussion betydelsen sådana kunskaper för den enskilde skallattom av
kunna förstå sina rättigheter och skyldigheter och för underlätta in-att
tegrationsprocessen.

Ett problem blivit alltmer tydligt under år orsakas kravetsom senare av
på styrkt identitet villkor för få svenskt medborgarskap. Vidattsom
naturalisationstillfället skall det inte råda någon tveksamhet denom
sökandes identitet. hängerKravet bl.a. med svensktatt ettsamman
medborgarskap inte kan återkallas, inte svenskt medborgarskapens om
förvärvats någon felaktig identitet. Det i praxisuppgettav som en upp-
ställda kravet på styrkt identitet har fått till följd vissa invandrare iatt
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dag fåinte kan svenskt medborgarskap. Detta gäller särskilt vissa flyk-
tingar och invandrare kommer från länder saknar funge-som som en
rande administration, och Afghanistan.Somaliat.ex.
Oklar identitet den vanligaste avslagsgrundenär inaturalisationsären-
den. Denna situation anledning detöverväga rimligtäratt attger om

inte kan styrka sin identitet för all framtid skall ute-personer som vara
stängda från möjligheten få svenskt medborgarskap. synnerhet förIatt
flyktingar flytt från hemlandsitt identitetshandlingar kan detutansom

svårt skaffa fram sådana handlingar. Statens invandrar-attvara senare
verk har skrivelsei till regeringen den oktober23 1996 pekat påen
detta problem. Invandrarverket föreslår det utreds problemet kanatt om
lösas längre kvalifikationstid.genom en

Ett problemområde kravet på befrielse från tidigareär medbor-annat
garskap. Om sökande utländsktmed medborgarskap inte förlorar deten
i och med sin naturalisation fördet sådan verkan krävs medgivan-utan
de den utländska regering eller någon myndighet, kanstatensav annan
det villkor för svenskt medborgarskap sökanden hos In-attsom anges
vandrarverket styrkerinom viss tid sådant medgivande lämnats,att ett
s.k. villkorat medborgarskap. Undantag från sådant villkor kan görasett

för den sökt fått avslag på befrielseansökansin och dent.ex. som men
överhuvudtaget fårinte något från hemlandets myndigheter. Isom svar

det sistnämnda fallet läggs enligt praxis bevisbörda på den sö-storen
kande. eller hon måste kunnaHan styrka fullständig ansökanatt en
lämnats in till hemlandets myndigheter. För vissa utlänning-grupper av

har detta påtagligtvarit högst problem.ettar

Barn föds föräldrari Sverige har utländskt medborgarskap fårsom vars
i dag inte automatiskt medborgarskap.svenskt gällerDetta även om
föräldrarna har uppehållstillstånd här. kan diskuterasDetpermanent
vilken signal samhället härmed förmedlar till dessa bam. räknasBarnen

utlänningar de födda här och i många fallär kommertrots att attsom
leva sitt liv här. kan visserligen hävdasDet det valärresten att ettav

föräldrarna i och med de förblir utländskagör medborgare, påattsom
de väljersätt barn desina bestämmer sig för bliattsamma som om

svenska medborgare. Men barnen kanske skulle få starkare känslaen
samhörighet med Sverige de visste de accepterades fulltatt ut,av om

dvs. de erbjöds svenskt medborgarskap bortsett från föräldrarnasatt
medborgarskap. l996/97:Sf608I motion för närvarande be-en som
handlas i riksdagen föreslås barn föds i Sverige och har för-att som en
älder med uppehållstillstånd skall erbjudas svenskt medbor-permanent
garskap vid födseln. finnsDet den angivna bakgrunden skälmot attnu

analysera fördelarnärmare och nackdelar med erbjuda svenskt med-att
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borgarskap i sådana situationer. dettaI sammanhang bör också nämnas
det i artikel 7 i konventionFN:s barnetsatt rättigheter, Sverigeom som

ratificerat, b1.a. barn skallsägs ha från födelsenrätt till ochatt ett namn
förvärvarätt medborgarskap.att ett

När Utlänningsnämnden inrättades ansågs det lämpligt regeringenatt
i fortsättningenäven prövade vissa naturalisationsärenden,grupper av

b1.a. fall innefattade vissa säkerhetsaspekter. förarbetenaAv till desom
ändringar då gjordes i medborgarskapslagstiftningen framgår detsom
prop. 1991/92:30 29 med hänsyn till den betydelse säkerhetsas-atts.
pektema har i naturalisationsärenden bör överlämnande så gott som
undantagslöst ske det i ärende framkommitnär uppgifter tyderett som
på ärendet kan rikets säkerhetröra eller allmän säkerhetatt och om-
ständigheterna inte sådana detär står klart ansökningen skallatt att av-
slås oberoende dessa aspekter. Det finns anledning övervägaattav om
regeringens medverkan nödvändigär det gällernär del dessastoren av
ärenden eller de kan slutligt domstolavgöras eller någonom av av an-

myndighet.nan

Inom Europarådet pågår för närvarande arbete med europeiskett en ny
konvention medborgarskap. Arbetet inne slutskedet.är i Syftetom nu

lägga fastär vissa grundläggande principer för medborgarskapatt och
förhindra statslöshet. Det kan finnas anledningatt svensköveratt se

medborgarskapslagstiftning på vissa punkter med anledning kon-av
ventionsarbetet, svensk lagäven i huvudsak står i överensstämmel-om

med den preliminära konventionstext föreligger.se som

Uppdraget

En parlamentarisk kommitté skall lagenöver 1950:382 svensktse om
medborgarskap utreda vissa speciella frågeställningarsamt rörsom
medborgarskapslagstiftningen. Kommittén skall också åtgär-överväga
der kan stärka medborgarskapets status.som

Kommittén skall genomföra allmän lagenöversyn svenskten av om
medborgarskap med hänsyn till det behov modernisering finnsav som

lämna förslag till lagstiftning på området.samt ny

Dubbelt medborgarskap och statslöshet bör undvikas

Den svenska medborgarskapslagstiñningen bör fortsättningsvisäven
bygga på härstamningsprincipen. Dubbelt medborgarskap bör i princip
undvikas. Det kan dock tänkas det finns ytterligare situationer deatt än



SOU 1999:34 Bilaga 1 363

for närvarande gäller dubbeltdär medborgarskap bör accepteras.som
Kommittén bör omfattningenundersöka dubbelt medborgarskap iav
dag.

viktig utgångspunkt undvikaEn statslöshet. Kommittén börär attannan
ytterligare åtgärder kan vidtas för underlätta föröverväga att stats-om

lösa bli svenska medborgare.attpersoner

Medborgarskapets bör stärkasstatus

Kommittén skall utreda och behovet åtgärder kanöverväga av som
vidtas för stärka medborgarskapets led i integrations-att status ettsom

utgångspunkt bör kartläggningSom vadgöras ettprocessen. en en av
svenskt medborgarskap innebär olikai avseenden. Kommittén bör ock-
så studera andra länders lagstiftning och praxis på området. bak-Mot
grund inhämtade kunskaper och gjorda överväganden skall kom-av
mittén lägga fram de förslag fördjupad analys frågansom en av ger

Ömsesidighetenanledning till. i integrationsprocessen skall beaktas i
sammanhanget.

I samband med kommitténs utredning frågai olika åtgärderom som
kan stärka medborgarskapets skall kommittén även övervägastatus om
krav på kunskaper i det svenska språket eller svenska samhälletdetom
bör ställas för beviljande medborgarskap. kommittén kom-Omupp av

fram till sådana krav skulle stärka ochintegrationsprocessenattmer
medborgarskapets skall kommittén föreslå de regler be-status, som
döms lämpliga.

påKravet styrkt identitet

Kommittén skall skyndsamt undersöka tillämpningen kravet attav
söker medborgarskap måste kunna styrka sin identiteten somperson
och föreslå regeländringar för komma till medöverväga rättasamt att

problemet vissa invandrare inte har möjlighet uppfylla vadatt att som
avseende och för allnormalt krävs i detta därmed riskerar framtidatt

ställas utanför möjligheten bli svenska grundläg-medborgare. Denatt
gande principen skall kunna styrka vid ansökansin identitetatt man om

medborgarskap måste dock ligga fast. förslagsvenskt Invand-Det som
rarverket lagt fram skall analyseras och andraövervägas, ävenmen
lösningar skall kunna komma i fråga.
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Barn föds Sverigeisom

När det gäller barn föds i Sverige föräldrar har utländsktsom vars
medborgarskap skall kommittén analysera för- och nackdelar med olika
alternativ till reglering under vissa förutsättningar skulle erbjudasom
möjlighet till svenskt medborgarskap. Analysen bör omfatta olika lös-
ningar skulle underlätta för sådana barn bli svenska medborgareattsom

föräldrarna har uppehållstillstånd. Kommittén skallpermanent iom
sina överväganden beakta de grundläggande principer gäller försom
den svenska medborgarskapslagstiftningen. Om kommitténs övervä-
ganden föranleder det, skall förslag till lagregler läggas fram.

S.k. villkorat medborgarskap

Systemet med s.k. villkorat medborgarskap har tidigare lettnämntssom
till vissa problem för sökande har svårigheter få befrielse frånattsom
tidigare medborgarskap. Kommittén skall analysera dessa problem och
vid behov föreslå ändringar i reglerna.

Ärenden prövas regeringensom av

När Utlänningsnämnden inrättades ansågs det viktigt regeringenatt
fortsättningenäven i skulle bl.a.pröva medborgarskapsärenden som

innefattar olika säkerhetsaspekter. Kommittén skall analysera frågan
och i vilken mån dessa medborgarskapsärenden verkligen behöverom

prövas regeringen överväga de i stället kansamt prövas In-av om av
vandrarverket, Utlänningsnämnden, domstol eller någon annan myn-
dighet. En utgångspunkt bör regeringens prövning ärendenatt ivara av
första instans skall undvikas. Ett viktigt skäl söka efter andra lös-att
ningar det saknasär möjlighet överklagaatt regeringens beslut.att

Nordiskt och europeiskt perspektiv

Kommittén skall analysera medborgarskapslagstiñningen i nordisktett
och europeiskt perspektiv följa arbetet inom Europarådetsamt med en

europeisk konvention medborgarskap. denI mån det behövs förny om
svensk lagstiftning skall stå iatt överensstämmelse med konventionen,

skall kommittén föreslåöverväga och ändringar imedborgarskapslag-
stiftningen. Med hänsyn till det nordiska samarbete hittills harsom
kännetecknat området skall kommittén inrikta sitt arbete på iävenatt
fortsättningen i nordisk utgångspunktstort försett med-en gemensam
borgarskapslagstiftningen skall upprätthållas.
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Övriga frågor

frågorKommittén får i utredningsarbetet andra gälleräventa somupp
demedborgarskapslagstiftningen har berörts.än som nu

Uppläggningen arbetetav

den septemberUtredningsarbetet skall avslutat 1998.lvara

styrkandeden del gäller kravet på identitet skall kommitténsI avsom
överväganden och förslag redovisas den decemberl 1997.senast

med andra pågåendeKommittén bör samråda utredningar på det integ-
migrationspolitiska området.och Det gäller särskilt utredning-rations-

nyanländaintroduktion för invandrare myndighets-samt nyen om
integrationspolitiskaför området 1997:03 ochstruktur det In en

och processordning vid tillämp-kommande utredning instans-om ny
medborgarskapslagstiftningen,ning utlännings- ochav m.m.

hålla kontakt med nordiskaUnder arbetets gång bör kommittén övriga
länder.

utredningsarbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kommit-För
redovisning regionalpolitiska konsek-och särskilda utredaretéer om av

prövning offentliga åtaganden dir.dir. 1992:50,venser om av
ämställdhetspolitiska aspekter dir. 1994: 1241994:23, j samt omom

förredovisning konsekvenser brottsligheten dir. 1996:49.av
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Dirårstill 1997Tilläggsdirektiv
1998:50medborgarskapskommitté

1998.juniden 17regeringssammanträdevidBeslut

Tilläggsuppdraget

förutsättningslöstuppdragimedborgarskapskommitté attårs1997 ges
analyseraskallKommitténmedborgarskap.dubbeltutreda frågan om

denochbådemedborgarskap,dubbelt statenskonsekvenserna urav
Analy-utvandring.vidinvandringvidsåvälsynvinkel,enskildes som

valbarhet iochkringproblematiken rösträttberörasärskiltskallsen
totalför-fullgörandefrågorsäkerhetsfrågor,flera länder samt avom

analyseravidareskallKommitténbistånd.konsulärtsvarsplikt och om
denfrångåendegenerelltkonsekvenserna ettoch överväga nuavav
föreslåmedborgarskap ochdubbeltundvikagällande principen attom

des-följdenbliåtgärder kanandraochförfattningsändringarde avsom
förslagensbedömningskallKommittén göraöverväganden. avensa

kommunsektom.såvälförkonsekvenserekonomiska staten som

deiharförutsättningarde angettsgäller i övrigtarbetetFör ur-som
ändringendock med den1997:5,dir. attdirektivenspnmgliga upp-

1999.den lslutredovisasdraget skall senast mars

uppdragnuvarandeKommitténs

parlamentarisktillkallajanuari 1997beslutade den 16 attRegeringen en
med-svenskt1950:382lagenuppgiñ övermedkommitté att omse

allmändelsingår görauppdraget1997:5. Idir. attborgarskap en
frågeställningarangivnautreda vissadels närmarelagen,översyn attav

utredaskall ocksåmedborgarskapslagstiñningen. Kommitténrörsom
med-stärkaförkan vidtasåtgärder attbehovetoch överväga somav

harKommitténintegrationsprocessen.led iborgarskapets ettstatus som
medborgarskapskommitté.års1997antagit namnet
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dubbla medborgarskap undvi-direktiven bl.a. i princip börI attanges
det finnskas, det kan tänkas ytterligare desituationer änatt attmen

dubbeltför närvarande gäller där medborgarskap bör Iaccepteras.som
ligger undersöka förekomstenuppdraget dubbelt medbor-även att av

dag.garskap i

skall slutredovisa sitt uppdrag denKommittén l september 1998.senast
har skrivelse till denKommittén i regeringen 2 juni 1998 begärt atten
tilläggsdirektiv uppdrar kommittén förutsättningslöstregeringen i att

utreda ñågan dubbelt medborgarskap och för-utredningstidenattom
längs. Kommittén har det angeläget det i arbetet medansett att en ny
medborgarskapslag förutsättningslös analys de ñr- ochgörs en av
nackdelar följer med dubbelt medborgarskap.som

Tilläggsuppdragets bakgrund

svenska medborgarskapslagstiñningenDen bygger bl.a. på grundprin-
cipen dubbla börmedborgarskap undvikas. många andra länder,Iatt

flertalet våra nordiska grannländer, gäller princip. Ettt.ex. av samma
uttryck för denna princip 1963 års Europarådskonventionär be-om
gränsning fall flerfaldiga medborgarskap och militära för-av av om
pliktelser fall flerfaldigti medborgarskap, vilken har ratiñceratsav av

Europarådets medlemsländer, däribland Sverige. konven-tretton Iav
tionen föreskrivs bl.a. medborgare konventionsstatiatt en vuxen en

frivilligt förvärvar medborgarskap i konventionsstat skallsom en annan
förlora sitt tidigare medborgarskap. frågaI militära förpliktelserom
framgår bl.a. den medborgare i två fleraär eller konventions-att som

inte skall åläggas fullgöra militärtjänst i dessastater änatt mer en av
stater.

denI svenska medborgarskapslagstiñningen kommer principen attom
undvika dubbelt medborgarskap till uttryck på flera både detsätt, när
gäller utlänningar blir svenska medborgare och svenska medbor-som

förvärvar medborgarskap. viktigasteDe bestämmel-ett annatgare som
finns i 6 och lagen7 1950:382 svensktserna medborgarskap. Iom

fjärde6 § stycket föreskrivs det villkor för förvärv svensktatt som av
medborgarskap kan uppställas krav befrielse från det tidigare med-om
borgarskapet. följerAv 7 § den ansökan eller uttryckligtatt som genom
samtycke eller inträda i allmän tjänst förvärvar utländsktatt ettgenom
medborgarskap förlorarautomatiskt sitt svenska medborgarskap.

förhindraSträvan uppkomsten dubbelt medborgarskap har sinatt av
grund i uppfattningen dubbla medborgarskap medför nackdelar ochatt
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individen.förinblandadedesåvälför staternakomplikationer som
valvalbarhet vid iochfrågor rösträttbeträffandebl.a.gällerDetta som

Möjlighetensäkerhetsaspekter. attochmilitärtjänstgöringländer,flera
medbeträffandeocksåminskarutlandetbistånd ikonsulärt personerge

medborgarskap.flera

medborgarskapupprätthålla principen ettförFörutsättningarna att om
ifått vikasåledesharPrincipenår.underförändratsdockhar senare

svensktärendendet ipå dettaexempel äravsenden. Ett attflera om
medgivandepåkravetomfattningökadi accepteras attmedborgarskap

upprätthålls, någotmedborgarskapet inteutländskadetfrånbefrielsetill
tillflyktinginvandringenbetydandedengrund iframför allt har sinsom

befrielseerhållasvårigheteri dagockså attföreligger storaSverige. Det
myckethardel länderEnmedborgarskap.ländersfrån vissa

rutinerochkravandra ländersmedanärendensådanaavgiñer ihöga
denregeringenbakgrund hardennaslag. Motprobleminnebär annatav

villkorställasskallnärvarande intedet förbeslutatfebruari 199826 att
bliförförutsättningmedborgarskap attiransktfrånbefrielse somom

antalsvensk praxisinnebär stortettmedborgare. Sammantagetsvensk
medborgarskap.från principenundantag ettom

konventioni maj 1997ministerkommittéEuroparådets antog omen
neutral ikonvention, är1963 årsskillnadtillmedborgarskap motsom,

till konventionssta-och överlämnarmedborgarskapdubbeltfråga om
medborgarskapdubblautsträckningvilkenbestämma isjälvatema att

konventionenundertecknatnovember 1997har iSverigetillåtas.skall
fleraljusetiKonventionen börratiñkation. attförbehåll förmed avses

kommitdag harhåll världen, iandra ioch på attbåde i Europaländer,
tidigare.medborgarskaptill dubbelt äninställningpositivinta meren
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ÅRSÖVERSÄTTNINGPRELIMINÄR 1997AV
KONVENTION OMEUROPEISKA

MEDBORGARSKAP

Ingress

dennasignatärstatemaoch de övrigaEuroparådetiMedlemsstaterna av
konvention,

mellanenhetfastareuppnåsyñeEuroparådets är attbeaktar att ensom
medlemmar,sina

instrumentinternationellaantaletdetbeaktar omstorasom
statslöshet,ochmedborgarskapflerfaldigtmedborgarskap,

tillbådeskallmedborgarskapsfrågor hänsyn tasierkänner attsom
rättmätiga intressen,enskildesoch denstatens

rättsprincipemautvecklingfortgåendefrämjaönskar omavensom
så långtlagstiftning ochnationelldem iintörlivaochmedborgarskap

statslöshet,fallundvikamöjligt avsom

medborgarskapsfrågor,idiskrimineringundvikaönskarsom
artikel ienligt 8familjelivetskydd ñrtillmedvetna rättenär omsom

och derättigheternaför de mänskligaskyddKonventionen om
friheterna,grundläggande

medborgarskapflerfaldigtinställning tillolikaharbeaktar staterattsom
lagstiñningnationellafritt sinistår varjedetoch erkänner attstatatt

innehavellermedborgares förvärv annatvilken verkanbestämma aven
skall ha,medborgarskap

tillfredsställandefinnadet önskvärtär attär överens attomsom
desärskilt frågaimedborgarskap,tlerfaldigtpå verkanlösningar omav

flerfaldigtmedtillkommerskyldigheterochrättigheter personersom
medborgarskap,

två ellermedborgare iärönskvärtdet att personer somvaraansersom
militärafullgöra sinaskall behövaintekonventionsstaterflera

dessa,förpliktelser i änmer en av

statligamellansamarbeteinternationelltfrämjabeaktar behovet attsom
medborgarskapsfrågor,förmyndigheterbehöriga

följande.har kommit överens om
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frågorKapitel l Allmänna

Konventionens syfteArtikel 1

konvention fastställer principer och för fysiskareglerDenna personers
förpliktelseroch regler gäller militära vidmedborgarskap som

till vilkaflerfaldigt medborgarskap konventionsstatemas nationella
lagstiftning skall anpassas.

Artikel 2 Definitioner

konvention medI denna avses
medborgarskap: förhållandetdet rättsliga mellan ocha en person en

avseendehar inte etniskastat; termen en persons ursprung,
tvåflerfaldigt medborgarskap: samtidigt innehav flerab ellerav

för ochmedborgarskap sammaen person,
år, såvida ålder uppnåsbarn: varje under 18 intec myndigperson

enligt gäller förtidigare den lag som personen,
nationell lag:d alla slags bestämmelser i det nationella lagsystemet
innefattande lagstiftning,grundlag, föreskrifter, dekret, rättspraxis,
hävd och sedvana bestämmelser följer bindandesamt som av
internationella instrument.

Kapitel II Allmänna medborgarskapsprinciper

Artikel 3 Statens behörighet

Varje sinskall lagstiftning bestämmastat genom egen vem
skall medborgare i staten.som vara

Denna lag skall godtas andra i utsträckningden den ärstaterav
förenlig med tillämpliga internationella konventioner, internationell
sedvanerätt vanligen erkända rättsprinciper för medborgarskap.samt

Artikel 4 Principer

Varje konventionsstats medborgarskapsregler skall grundas följande
principer:
a Var och har till medborgarskap.rätt etten
b Statslöshet skall undvikas.
c Ingen skall godtyckligt sittberövas medborgarskap.
d Varken äktenskap eller upplösning äktenskap mellanav en

medborgare i konventionsstat och utlänning eller enderaen en
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automatisktskalläktenskapetundermedborgarskapändrademakens
medborgarskap.makenspå andradeninverka

Icke-diskrimineringArtikel 5

inte innebäraskallmedborgarskapsreglerkonventionsstatsEn
diskrimineringmednågon liktydigpraxisomfattaåtskillnad eller

etnisknationell ellerhudfärg ellerreligion,kön,grund ras,av
härkomst.

icke-principenskall vägledaskonventionsstatVarje omav
de ärsina medborgare,mellandiskriminering oavsett om

medborgarskapetförvärvateller harfrån födelsenmedborgare

senare.

MedborgarskapsreglerIIIKapitel

medborgarskapArtikel 6 Förvärv av

föreskrivalagstiftningnationellaskall i sinkonventionsstat attVarje
lege följandeförvärvasskallimedborgarskap personer:staten avex

imedborgarefödelsevid barnetsden ärtill föräldrara Barn enavarav
kanundantagförbehåll för demedkonventionsstatenden som

födda ibarnbeträffandelagstiftningnationellai dessfinnas
föräldraskap bestämsbarnavseendeMedutlandet. genomvars

fårförfarandeeller liknandedomstolsbesluterkännande, en
imedborgarskapskall förvärvaföreskriva barnetkonventionsstat att

bestämsförfarandemed detenligheti statensden staten avsom
lagstiftning.nationella

skulleterritoriumanträffas inomb Hittebam statens annarssomsom
statslösa.bli

lagstiftning föreskrivanationellaskall i sinkonventionsstat attVarje2
dessfödda inombarnskall förvärvasmedborgarskap i staten av

medborgarskap.förvärvarfödelseninte vidterritorium annatsom
skall medgesmedborgarskapSådant

födelsen lege, ellervida ex
tillefter ansökanförblivit statslösa,hardärefter, för bamb som

fråga detiför barnetmyndighet eller sättbehörig somav
sådanlagstiftning. Ennationellakonventionsstatensföreskrivs i

hemvist inomvaraktigtlegalt ochfår beroendeansökan göras av
år innanfem omedelbarttid högstterritorium underdess aven

gjordes.ansökan
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skall i sin nationella3 Varje konventionsstat lagstiftning medge
naturalisation förmöjlighet till har legalt och varaktigtpersoner som

hemvist inom dess territorium. Vid uppställandet villkor förav
konventionsstatennaturalisation skall inte fastställa längre tid tioän

år ha förflutitför hemvist skall innan ansökan kan göras.som

3 Varje konventionsstat skall i sin nationella lagstiftning underlätta
förvärv medborgarskap i för följandestatenav personer:
Äkta till medborgare ia makar staten.

någonb till medborgare iBarn i undantaget i artikelstaten som avses
6.1 a.

till vilkaBarn föräldrar den förvärvar eller förvärvatc harav ene
medborgarskap i staten.

någond Barn adopterats medborgare i staten.som av
e Personer födda inom territorium har legalt och varaktigtstatens som

hemvist där.
f Personer har legalt och varaktigt hemvist inom statenssom

territorium under tidsperiod artonårsdagen;börjat före tids-en som
periodens längd skall bestämmas i den berörda konventionsstatens
nationella lagstiftning.
Statslösa ochg erkända flyktingarärpersoner personer som som som
har legalt och varaktigt hemvist inom territorium.statens

Artikel 7 Förlust medborgarskap lege eller på initiativav ex av en
konventionsstat

fårEn konventionsstat i nationellasin lagstiftning inte föreskriva att
medborgarskap i den skall förloras lege ellerstaten statensex
initiativ i följande fall:utom

a Vid frivilligt förvärv medborgarskap.annatav
b Vid förvärv konventionsstatens medborgarskap bedrägligtav genom

förfarande, uppgifter eller undanhållande relevantaosanna av
sakförhållanden sökanden.av

c Vid frivillig tjänstgöring i främmande försvarsmakt.statsen
d Vid uppförande allvarligt skadar konventionsstatens vitalasom

intressen.
Vide avsaknad verklig anknytning mellan konventionsstaten ochav

medborgare har varaktigt hemvist utomlands,en som
f Om det under barnets omyndighetstid fastställs deatt

förutsättningar i den nationella lagstiftningen föranleddesom
förvärvet lege konventionsstatens medborgarskap inte längreex av
äruppfyllda.
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deninneharellerförvärvarbarnetbarnadoptionVid enasg ett omav
medborgarskap.utländskaföräldrarnasadopterandebåda deeller

i denmedborgarskapföreskrivafår statenkonventionsstat att2 En
medborgarskapetförlorarföräldrartillbarnförlorasskall somav

skallartikel. Barndennaoch d ipunkt 1ide falliutom cavsessom
föräldrarderasnågonmedborgarskapsittberövasintedock avom

behåller det.
föreskrivaintelagstiftningnationellafår sin attikonventionsstatEn

ieller 2punkt 1enligtförlorasskallmedborgarskap i den staten
bli statslös,skullefråga därigenomiartikeldenna personenom

artikel.b i dennapunkt 1ifalli de nämnsutom som

enskildepå initiativ denmedborgarskapFörlustArtikel 8 avav

i denmedborgarskaptillåta avsägelseskallkonventionsstatVarje av
statslös.blirinte därigenomberördadenstaten personenom

föreskrivalagstiftningsin nationellafår dock ikonventionsstatEn
varaktigtharfår medborgareendastavsägelse göras somavatt

utomlands.hemvist

Återvinning medborgarskapArtikel 9 av

iföreskrivsvillkordefall ochskall i dekonventionsstatVarje som
imedborgarskapetåtervinningunderlättalagstiftningnationelladess av

hemvistvaraktigtochlegalthartidigare medborgareförden staten som
territorium.inom dess

medborgarskapangåendeIV FörfarandenKapitel

ansökningarBehandling10Artikel av

förvärv,ansökningartillseskallkonventionsstatVarje att om
medborgar-bekräftelseåtervinning ochbibehållande. förlust, av

skälig tid.inombehandlasi denskapet staten

BeslutArtikel 11

bibehållande,förvärv,beslutskall tillsekonventionsstatVarje att om
denmedborgarskapet ibekräftelseåtervinning och statenförlust, av

motivering.skriftligförses med
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Artikel 12 Rätt till omprövning

Varje konventionsstat skall tillse beslut förvärv, bibehållande,att om
återvinningförlust, och bekräftelse medborgarskapet i den statenav

skall kunna underkastas administrativ eller judiciell omprövning i
enlighet med nationella lagstiftning.statens

Artikel 13 Avgifter

Varje konventionsstat skall tillse avgifterna för förvärv,att
bibehållande, förlust, återvinning och bekräftelse medborgarskapav
iden skäliga.ärstaten
Varje konventionsstat skall tillse avgifterna för administrativatt
eller judiciell omprövning inte hinder för de sökande.är ett

Kapitel V Flerfaldigt medborgarskap

Artikel 14 Fall tlerfaldigt medborgarskap legeav ex

1 En konventionsstat skall medge
barn har flera medborgarskap automatiskt förvärvatsatta. som som

vid får behållafödelsen dessa,
b. medborgare i har medborgarskap dettaatt staten ett annat om

ingåendeautomatiskt förvärvas vid äktenskap.av

Bibehållandet medborgarskapen enligt punkt 1 underkastatärav
tillämpliga bestämmelser i artikel i7 denna konvention.

Artikel 15 Andra möjliga fall tlerfaldigt medborgarskapav

Bestämmelserna i denna konvention skall inte begränsa en
konventionsstats i sin nationella lagstiftningrätt bestämmaatt
a medborgare i förvärvar eller harstaten statsom som en annan

medborgarskap behåller detta eller förlorar det,
b förvärvet bibehållandeteller medborgarskap i ärom statenav

beroende avsägelse eller förlust medborgarskap.ett annatav av

Artikel 16 Bibehållande tidigare medborgarskapav

En konventionsstat skall inte avsägelse eller förlustgöra annatav
medborgarskap till villkor för förvärv bibehållandeellerett av
medborgarskap i i de fall avsägelse eller förlust inte möjligtstaten är
eller skäligen kan krävas.
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flerfaldigt medborgar-vidskyldigheterochRättigheterArtikel 17
skap

medborgarskapharkonventionsstatiMedborgare ett annatsomen
hemvist hade hardärterritoriumkonventionsstatsdenskall inom

i denmedborgareandraskyldigheterochrättigheter somsamma
konventionsstaten.

kapitel skall inte inverkai dettaBestämmelserna
diplomatiska ochkonventionsstatsfolkrättsliga reglernadea enom

samtidigt harsina medborgareskydd annatkonsulära somavav en
medborgarskap,

privaträttsligainternationellatillämpningkonventionsstatsb aven
medborgarskap.flerfaldigtregler

medborgarskapStatssuccession ochVIKapitel

PrinciperArtikel 18

medborgarskapsfrågor vidikonventionsstat skallberördVarje
reglernarättssäkerhet,principenföljastatssuccession omom

i dennaoch 5artiklarna 4principerna irättighetermänskliga samt
undvikasyftesärskilt iartikel2 i dennai punktkonvention och att

statslöshet.
medborgarskap vidbibehållandeochbeviljandeVid beslut avom

särskilt hänsynkonventionsstatvarje berördskallstatssuccession ta
följande:till

frågai ochanknytningen mellanfaktiskaochverkligaa Den personen
staten.

statssuccessionen.hemvist vid tiden förvaraktigab Personens
önskemål.Personensc eget

härkomst.territoriellad Personens

förlustenberoendemedborgarskapförvärv är ettde fall3 I avavav
16artikel i dennaiskall bestämmelsernamedborgarskaputländskt

konvention gälla.

Överenskommelse internationella avtal19Artikel genom

reglerasökakonventionsstatemaberördastatssuccession skall deVid
så tillämpligt, idåmedborgarskapsfrâgor inbördes avtal och, ärgenom

följa deSådana avtal skallberördaandraförbindelser medsina stater.
åberopas här.i detta kapitel ellerfinnsreglerprinciper och som
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Artikel Principer icke-medborgare20 rörande

Varje1 konventionsstat skall respektera följande principer:
föregångarstatia Medborgare stadigvarande bosatta inomärsomen

vilketdet territorium suveräniteten överförs tillöver en
efterträdarstat och inte har förvärvat medborgarskap i dennasom

skall ha kvarstanna där.rättstat att
b åtnjutaPersoner i skall behandlingasom avses samma som

frågamedborgare i efterträdarstaten i sociala och ekonomiskaom
rättigheter.

får2 Varje konventionsstat undanta i frånpunkt 1personer som avses
offentlig anställning innebär utövande högstaden makten.som av

Kapitel VII Militära förpliktelser vid flerfaldigt medborgarskap

Artikel 21 Fullgörande militärtjänstav

tvåDen i fleramedborgare eller konventionsstater inteskallärsom
åläggas fullgöra militärtjänst i dessaänatt stater.mer en av

för tillämpningFormema punkt i artikell denna skall kunnaav
bestämmas särskilda överenskommelser mellan berördagenom
konventionsstater.
Om inte föreskrivs i särskilda överenskommelser slutitsannat som
eller kan komma skall följ frågaslutas, ande regler tillämpas iatt om

tvåmedborgare i eller flera konventionsstater.ärsompersoner
Sådanaa skyldigaskall fullgöra militärtjänst i denattpersoner vara
konventionsstat inom territorium de har varaktigt hemvist. Devars

emellertid innan årskall de fyllt 19 kunna välja frivilligt fullgöraatt
sin militärtjänst i konventionsstat ocksådär de ärannanen
medborgare under period till sin effektiva längd ären som
åtminstone likvärdig med den krävs den förstnämndasom av
konventionsstaten.

b varaktigtPersoner med hemvist inom konventionsstatsen
territorium där de inte medborgare eller inom territoriumär statsen

inte konventionsstat skall kunna välja fullgöra sinär attsom
militärtjänst i vilken helst de konventionsstater där de ärsom av
medborgare.

c Personer, enligt reglerna i och b i denna punkt skall fullgörasom a
sin militärtjänst i konventionsstat enligt den lagar, skallstatensen

ha fullgjort sina militära förpliktelser varjegentemotanses annan
konventionsstat ocksåi vilken de medborgare.är
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kraft mellaniträddekonventiondennainnand Personer, som
sinfullgjortharmedborgaredei vilka ärkonventionsstater

skalllagar,enligt dendessaimilitärtjänst statensstater ansesaven
konventionsstatvarjeförpliktelserfullgjort dessaha gentemot annan

också medborgare.vilken dei är
sin militärafullgjorthardenna punktenligt iPersoner,e asom

ochmedborgaredekonventionsstat där ärgrundutbildning i en
tillhemvistvaraktigasittöverflyttardärefter annanen

skyldigaskallmedborgare,dekonventionsstat där attär vara
sistnämndaifortsättningsutbildning endast denfullgöra staten.

påinverka denågotartikel skall inte sättTillämpningen dennaf av
medborgarskap.berörda personemas

förpliktelserskall dekonventionsstatmobilisering ihändelseIg enav
för denbindandeinteartikelföljer denna varaavsom

konventionsstaten.

alternativellerförpliktelserfrån militäraUndantagArtikel 22
samhällstjänst

ingåtts elleröverenskommelsersärskildaföljerOm inte annat somav
regler tillämpasingås, följandeskallkomma ävenkan sompersoner

konventionsstater.två fleraellerimedborgareär
harförkonvention skall gällai dennaArtikel 21.3a personer somc

fullgjorti ställetellerfrån militära förpliktelsersinabefriadeblivit
samhällstjänst.civil

harintekonventionsstatimedborgareb Personer är somensom
militärasinafullgjortskall hamilitärtjänstobligatorisk anses

dennahemvist inomvaraktigasittde harförpliktelser om
fullgjorthaskall dock inteterritorium. Dekonventionsstats anses

ellerkonventionsstatförpliktelsersina militära gentemot annanen
harockså ochde medborgaredärkonventionsstaterandra är som

varaktigabibehållit sittde inte harmilitärtjänst,obligatorisk om
berördaålder debestämdtillhemvist somenupp

ellerundertecknandetmeddela vidskallkonventionsstatema
ellergodtagande-ratifikations-,sittdeponeringen av

anslutningsinstrument.
Även inte harmedborgare i konventionsstatc är somensompersoner

sina militäraha fullgjortmilitärtjänst skallobligatorisk anses
militärtjänst underfullgjort frivilligharförpliktelser denär en

åtminstone likvärdig deneffektiva längdtill sinperiod ärsom
ocksåi vilken dei den konventionsstatgrundutbildningenmilitära

hemvist.de har sitt varaktigamedborgare,är oavsett var
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mellan konventionsstaternaKapitel VIII Samarbete

konventionsstaternaArtikel 23 Samarbete mellan

konventionsstaterna skallunderlätta samarbetet mellanI syfte att
följande.deras behöriga myndigheter göra

Europarådets generalsekreterare uppgifter deMeddelaa om
medborgarskapslagama, innefattande exempelnationella

ioch flerfaldigt medborgarskap, utvecklingenstatslöshet samt om
fråga konvention.tillämpningen dennaom av
På varandra uppgifter sina nationellab begäran meddela om

frågaoch utvecklingen i tillämpningenmedborgarskapslagar om om
konvention.dennaav

skall samarbeta sinsemellan andraKonventionsstatema och med
Europarådet Europarådetsinommedlemmar i förramen

mellanstatliga i syftevederbörliga behandla allaattorgan
frågor främja fortgåendehithörande och utvecklingen av

rättsprinciper och praxis avseende medborgarskap och därmed
frågor.sammanhängande

Artikel 24 Informationsutbyte

fårEn konventionsstat helst förklara den skall underrättanär attsom en
konventionsstat, gjort förklaring, frivilligtharannan som samma om

förvärv dess medborgarskap medborgare i den andraav av
med iakttagande gällande lagar uppgifts-konventionsstaten av om

sådan fårförklaring de förutsättningar skall gällaskydd. I somen anges
uppgiftslärrmande. fårför konventionsstatens Förklaringen när som

återtas.helst

Kapitel Konventionens tillämpningIX

Artikel 25 Förklaringar konventionens tillämpningom

fårVarje vid undertecknandet eller deponeringen sittstat av
ratifikations-, godkännande-godtagande-, eller anslutnings-
instrument förklara den frånundanta kapitel VIIatt attavser
tillämpning konventionen.av
Bestämmelserna i kapitel VH skall endast gälla relationerna mellan
de konventionsstater bundna dem.ärsom av

fårVarje konventionsstat helst därefter meddelanär som
Europarådets generalsekreterare den tillämpa deatt attavser
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undertecknandetden undantagit vidVIIbestämmelser i kapitel som
godkännande eller anslutnings-godtagande-,i ratifikations-,eller

frångälla den dag detMeddelandet skallinstrumentet. mottas.

Konventionens verkanArtikel 26

inte inverkabestämmelser skallkonventionsDenna
nationella lagstiftning och de bindandedenbestämmelserna i

träda i krafteller kan kommainternationella instrument är attsom
ståstår denförmånliga rättigheter eller kommervilkaenligt attmer

avseende medborgarskap.enskilde till buds
på följandeinverka tillämpningenkonvention skall inteDenna av

bundnamellan de konventionsstateri relationernainstrument ärsom
dessa:av

flerfaldigtbegränsning fallkonvention1963 årsa om av av
ifall flerfaldigtmilitära förpliktelsermedborgarskap och avom

medborgarskap dess protokoll.och
måninternationella instrument i den debindandeb Andra är

konvention.förenliga med denna

SlutbestämmelserKapitel X

ikraftträdandeUndertecknande ochArtikel 27

för undertecknandekonvention skallDenna öppen avvara
harEuroparådets och de icke-medlemsstatermedlemsstater som
sittden. Dessa kan uttryckadeltagit i utarbetandet staterav

bundnasamtycke till att genomvara
förbehåll för godtagande ellerratifikation,undertecknandea utan

godkännande, eller
förbehåll godtagande ellerför ratifikation,undertecknande medb

ratifikation, godtagande eller godkännande.godkännande följt av

skallgodtagande- och godkännandeinstrumentenRatiñkations-,
Europarådets generalsekreterare.hosdeponeras

för sitti kraft alla har uttrycktkonvention träderDenna stater som
månadbundna den första dagen i densamtycke att somavvara

dåmånader frånutgången tid den dagföljer efter räknattreav en av
Europarådet har sitt samtycke tillmedlemsstater i uttryckt atttre

konventionen i enlighet med bestämmelserna ibundnavara av
i denna artikel.punkt 1

sitt bundenuttrycker samtycke tillFör attstat vara avsom senareen
månadkonventionen den i kraft den första dagen i denträder som
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månader från förräknat dagenutgången tidföljer efter treen avav
ellerdå ratifikations-, godtagande-dagundertecknandet deneller

godkännandeinstrumentet deponerades.

AnslutningArtikel 28

får Europarådetskonventions ikraftträdandedennaEfter
medlemmarinbjuda inteministerkommitté ärstater avsom

sigEuroparådet, deltagit i dess utarbetande, anslutavilka inte har att
konventionen.till

i kraft den förstasig träder konventionenansluterFör stat somen
utgången tidmånad följer efterdagen i den treen avavsom

deponerades hosdå anslutningsinstrumentetmånader efter den dag
Europarådets generalsekreterare.

Artikel 29 Reservationer

någon bestämmelserna i kapitlenfårreservationIngen göras mot av
får vid undertecknandet ellerkonventionen. Eneller VI i stat

godkännande- ellerratifikations-, godtagande-,deponeringen sittav
reservationer andraeller fleraanslutningsinstrument motavge en

förenliga meddei konventionen i den utsträckningbestämmelser är
mål syfte.konventionens och

skall underrättaflera reservationerellerEn görstat som en
tillämpliga nationella lagarEuroparådets generalsekreterare dessom

upplysningar betydelse.och länma andra av
flera enligt punkt igjort eller reservationer 1En harstat som en

återkallas helt eller delvisartikel dessa kandenna skall överväga om
Återkallandetsåså medger. skallomständigheterna görassnart

Europarådetstill generalsekreterare och skallmeddelandeettgenom
frångälla den dag det mottas.

konvention tillutsträcker tillämpningen denna4. En ettstat som av
artikel fårterritorium i den förklaring i 30.2nämnssom som avses

fråga iterritoriet i eller flera reservationermed avseende göra en
föregående ibestämmelserna i de punkterna dennaenlighet med

artikel.
någrahar gjort reservationerkonventionsstatEn motsom

i får inte fordrabestämmelser i kapitel VH konventionen att
fråga skall tillämpas konventionsstat,bestämmelserna i av annanen

måni den själv har godtagit dem.denutom
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tillämpningTerritoriellArtikel 30

sittdeponeringenellerfår undertecknandetvidEn avstat
anslutningsinstru-ellergodkännande-godtagande-,ratifikations-,

gälla.skallkonventionenvilka territorierellerför vilketment ange
Europarådetstillförklaringfår därefterEn stat genom en

konvention tilltillämpningen dennautsträckageneralsekreterare av
internationellaföri förklaringenterritoriumannat varsangessom

åta sighareller för vilket denansvarig rättförbindelser den attär

ansvar.

iförsta dageni kraft denträder konventionensådant territoriumFör ett
månader räknatutgången tideftermånad följerden treav avensom

förklaringen.då generalsekreterarenfrån dagden mottog

får avseendeartikel medoch 2 i dennapunkt 1förklaring enligtEn
återkallasi förklaringenterritorium ettett genomangessom

Återkallandet i kraft denträdergeneralsekreteraren.meddelande till
utgången tidmånad följer efterdagen i denförsta treavav ensom

då generalsekreterarenfrån den dagmånader räknat mottog
meddelandet.

UppsägningArtikel 31

konventionenhelafår helstkonventionsstatEn när sägasom upp
Europarådetstillmeddelandekapitel VHeller endast ettgenom

generalsekreterare.
månadidagen denfrån och med den förstaUppsägningen gäller

frånmånader räknat denutgången tidföljer efter treavav ensom
meddelandet.då generalsekreterarendag mottog

från generalsekreterarenArtikel 32 Meddelanden

Europarådetsskall meddelaEuroparådets generalsekreterare
allaalla konventionsstateralla signatärstater,medlemsstater, samt

till denna konventionanslutit sigharandra stater omsom

undertecknanden,a
godkännande- ochratifikations-, godtagande-,deponeringb av

anslutningsinstrument,
och 28,enligt artiklarna 27ikraftträdandedag för konventionensc

artikelåterkallanden reservationer enligt 29,reservationerd och av
enligt 23-25 och 27-3förklaringar artiklarnameddelanden ellere

13
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f notifikationer och meddelanden avseende konven-åtgärder,andra
tionen.

vederbörligenundertecknade, därtillbekräftelse härav harTill
konvention.dennabemyndigade, undertecknat

november engelska och franska7 1997Upprättad i Strasbourg den
skallspråken, båda lika giltiga, i enda exemplarvilka ärtexter ett som

EuroparådetsEuroparådets skallarkiv. generalsekreteraredeponeras i
Europarådet,varje medlemsstat i tillkopior tillöversända bestyrkta

deltagit i utarbetandet konventionenharicke medlemsstater avsom
inbjudits sig till den.har anslutatill alla attstatersamt som
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tid i Sverigemedborgarskapsland ocheftermedborgareUtländska
1997Tidpunkt: 31 December

Född i SamtligaSverige OkäntMedborgarskapsland Tid i
invand- Sverige
rings

år år år5-9 10-0-40
24164 1013338498 6445 61687 539Finland

3918 5477150400 68 331Bosnien-Hercegovina 54-
33568550020653 2348 4693 374Jugoslavien

6438 6738 310214627 13060 158Norge
2623810469 4956 1906 25976310Iran
2538860683842 3337 12039 102Danmark
24800435 283517075 4078 377Irak

4067 579 5139 184043751 4868Turkiet
3654 5465 1760 158424881 82Polen

2902 143553192 1296 6908 57Tyskland
131226912 3498 14 295 2403Somalia
118601525 5939 67 105Chile 4224

3110 1996 51 1400 11711Storbritannien 5154
726 943620333113 3519 45USA

2856 6590900 2480 195159Okänt
62 61391027 984 3814252Statslös

54902858 376 1408 97 751Kroatien
50532378 1601 33 442599Thailand
44791221 1166 1307 31 754Island

944 102 702 4413815 1850Grekland
787 4123822 450 2033 31Italien

333 112 39813517 4 15Ryssland
37161335 559 14 489Frankrike 1319

1640 489 3625857 86 553Syrien
36212320 907 22 215Kina, Folkrep 157
34071236 1391 127 381Etiopien 272
33721316 1302 145 135 474Libanon
32331040 1568 91 485Vietnam 49
32131160 1553 21 279Rumänien 200

588935 379 1203 12 3117Nederländerna
697 463 406 3025Spanien 1437 22
655 316 29251182 752 20Ungern

Österrike 2693257 172 10 6571597
Afghanistan 1808 415 58 189 248414

690317 9 2252Schweiz 177 1059
68 21231514 407 123Peru 11

1248 1887Filippinerna 406 8 13887
746 1660239 93Japan 571 11
677 499 260 196 1645Gambia 13
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SamtligaFödd iSverige OkäntTid iMedborgarskapsland
Sverigeinvand-

årrings
år årår 5-90-40 10-

159428 201385 183797Makedonien
152744675 360 4444Australien
14745 88616 332 433Canada
14556 115362 278694Indien
143525025214 772 174SalvadorEl
13768 45620 422 281Brasilien
1369675 193263 221 17Portugal
135389808 325 114 17Marocko

105 133176 13342 795Bulgarien
112466233 26 5794Estland
10498 24718 228 71Bangladesh
1029605 294 94 15 21Colombia
1024602 230 88 19 85Uganda
100926357 105 10511Sri lanka

6 38 1008792 172Sovjetunionen
9315 59361 193 313Irland
9268 93435 256 134Tunisien
899465 263 14 96Tjeckoslovakien 61F.d
84013 89400 221 117Pakistan
823786 26 2 45Cuba
785461 184 28 7735Eritrea
71087172 175 271 5Malaysia
7054 18639 44Ukraina
6945 47217 225 200Israel
667161 17 21Bolivia 213 255
6398 117347 137 30Zaire
618102325 150 34 7Arabrepubliken Egypten
535246 2 57115 115Kenya
51610046 301Slovenien 58 11

39 505226 76 162 2Belgien
50263105 70 10Jordanien 254
499162 2179 155 lArgentina
44195 3 41248 54Algeriet
43081 3 20Republiken 241 85Korea,
422103 21Mexico 203 95
40918Zeeland 182 131 77 1Nya
39636100 3Ghana 214 43
387331 39 4 3 10Lettland
372195 112 5 5 55Sudan
358Litauen 308 35 1 131
35298 92 141 20Uruguay 1
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SamtligaFödd iSverige OkäntiTidMedborgarskapsland
Sverigeinvand-

rings
g årår år5-9 10-0-40

34856 6 21174 91Tanzania
16 3385130 88 999Indonesien
35 297847 32175Nigeria

291352 153 200Laos
2672413 1177 52Tjeckien
240958 3125 45Singapore
2322 856 44122Ecuador
2283 3417127 47Slovakien
205255 41 5102Sydafrika
18616 2183 65 1Nicaragua
1854169 1llVitryssland
1834 4266 62 9Libyen
18034980 47 1Venezuela
1671867 3 277Angola

9 157107 29 11 1Elfenbenskusten
1502 1 1119 171Togo
15060 1332 144Guatemala

10 14348 247 36Saudiarabien
1393 3104 21 8Kina Taiwan
13710122 5Armenien
13310103 2 117Albanien
126235 30 59Cypern

132 160 45 5 1Hong Kong
3 11236 72 1Tyska Dem Rep DDR

1061038 25 32 1Trinidad och Tobago
1031052 19 22Zambia
1012 390 6Azerbajdzjan
982 349 3 131Liberia
9312152 17 11Dominikanska Rep
881426 40 8Honduras
86l47 27 11Costa Rica
851039 21 12 3Senegal
8428 6 1 148Zimbabwe
7619 22 1 727Barbados

6 5 7436 27Kap Verde
6323 28 12Panama
62545 5 7Rwanda
59253 4Georgien

2 5915 1 5Kazakstan
58331 17 5 2Sierra Leone

2 3 5749 3Uzbekistan
16 5 5320 12Mauritius
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i SamtligaOkänt FöddMedborgarskapsland Tid i Sverige 1
invand- Sverige

årrings
år0-40 5-9 10-

2 529 6Malta 35
5238Mocambique 12 2
5010 3 5Jemen 32

6 50Kambodja 19 25 §
|s 16 2 49Jamaica 22 1

4912 8 6Förenade Arabemiraten 22 1

l4640 6Myanmar
39 3 3 45Moldavien

4340 3Turkmenistan i
42 41Kamerun 27 4 8

3926Guinea 8 2 3
39169 14Paraguay
36Haiti 21 5 5 2 3
3521 12 1Gunea-Bissau 1
35Tadzjikistan 35
319 4 9 8Kongo Rep 1

9 3 3Seychellerna 9 19 1
30Tchad 7 15 1 7

6 2917 4 1 1Botswana
286Grenada 4 17 1
28Guyana 7 1011
266Djibouti 18 2
26Dominik. 37 7 9rep.
26Kuwait 314 7 1 1

Bahrain 8 4 2511 2
25Nepal 617 1 1
24Luxemburg 8 9 34
23Mali 13 6 2 1 1
23Fiji 9 9 5

2 22Burundi 17 3
18Mauretanien 10 3 31 l

Burkina Faso 4 1511
Namibia 145 3 5 1
Kirgistan 14 14
Malawi 9 121 2
Madagaskar 6 ll5
Comorerna 9 101
Egypten 102 5 3
Szta Lucia 6 104
San Marino 6 92 1
Gabon 2 2 2 93
Tonga 5 4 9



Bilaga 38941999:34SOU

SamtligaiFöddOkäntSverigeTid iMedborgarskapsland
Sverigeinvand-

årrings
årår 5-9 10-0-40

8Benin
8VincentS:T
7SamoaVästra
6Liechtenstein
6Swaziland
6Bhutan
6Mongoliet
62Oman
65 1Sydjemen
6Kiribati
5Lesotho
5Nigeria
5FolkrepDemKorea,
5GuineaNyaPapua
4Belize
3BarudaAntigua och
3Bahamas
2Centralafrika, Rep
2Ekvatorialguinea
2Qatar
2Salomonöarna
lMaldiverna
lPalau

85850 52204 9150531 7159189082 89427Samtliga
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från SverigeutvandratmedborgareAntalet svenska som
åren 1960-1997underhitåterflyttatrespektive

ackNetto,År NettoUtvandrInvandr

17101710464429341960 --
-28601150416530151961 -

40081148406729191962 --
53761368452731591963 --
66061230463134011964 --
81761570462830581965 --

103652189528530961966 --
129072542545029081967 --
156982791591731261968 --
178972199592637271969 --
214923595738537901970 --
257894297819638991971 --
307834994924542511972 --
3630755241008545611973 --

-390472740825255121974 -
39818771684360721975 --
408611043681057671976 --
41784923621852951977 --
438112027654245151978 --
463322521714646251979 --
504174085906549801980 --
5419037738641486819811 --

1 574163226846552391982 --
600592643788352401983 --
628482789821554261984 --
656322784802252381985 --
69330-369891451986 5447 -

-72824-3494904455501987
757892974961366391988 --
772141416833869221989 --
794432229895767281990 --
833723929973458051991 --

-9014067681258258141992 -
9814180011503970381993 -

10619280511691588641994 --
11495787651857398081995 --
123805-884819425105771996 -
1356471184223241113991997 --



KUNG-L B|BL
1999 9-04-0

STOCKHOLM



utredningar 1999offentligaStatens

förteckningKronologisk

pårättsonu-ådet.Ju.Utvecklingssamarbete32.Bilagor.förmånsrättsregler Ju.Nya. SärskildaboendeformerförBetala33.BoSteriliseringsfrågani Sverige1935-1975. rätt.tryggt-. för äldre-ochhandikappomsorg.äldre avgifterEkonomiskersättning. samt
konkurrenssituation.Jo.Yrkesñskets. medborgarskap.Ku.Svenskt34.God sedi forskningen.U.. ochmiliölösningar.N.Effektiva värme-. Östersjöområdet.Totaltörsvarsstödi Fö.Effektivare. väl Fi.Märk

medborgarskap.ochInvandrarskap. skriftserie.Demokratiutredningens Ju.
religionsñihetfår i Guds OmslaktaAtt ett namn.

Demokratiutredningensskriftserie.demokrati.och
Ju.

främlingskap.nynazismochRasism,10.
skriftserie.Demokratiutredningens Ju.

avnationaliserasdemokratinll. Bör
skriftserie.Demokratiutredningens Ju.
Demokratiutredningensdemokrati.Elektronisk12.

skriftserie.Ju.
demokratiskstatskonst.Etik och13.

skriftserie.Ju.Demokratiuüedningens
kommersiellalokalradion.Ku.framtida14.Den

och arrendemål.hyres-för prövning15.Nytt systern av
Ju.
Ökad asylärenden.rättssäkerheti UD.16.

BosätmingstilläggförGarantipensionoch17. personer
år eller tidigare.födda 1937

samhället.Ku.till det industriella18.Frågor
varumärkesdirektiv.19.Artikel i7 EG:s

Ändringar varumärkeslagen.Ju.i
judarnastillgångar.UD.20. Sverigeoch

bemötandetutvecklaLindqvistsnia nio21. vägaratt- funktionshinder.medavpersoner
demokratinsprovinsen.22. skyddade EnDen essäom

Demokratiutredningensoch värdighet.värde
skriftserie.Ju.

imänskliga arbetslivet.Utveckling23. resurserav
mål inominriktning 3 EG:stillFörslag avnya

strukturfonder.N.
organisationför destrukturstöd.NyEG:s24. geogra-

strukturfondsprogrammen.N.avgränsadefiskt
Sverige.urspnmgsfolkiSamema25. ett-

beskattade Fi.Införsel26. av varor.
tillfälligadeltidsarbete,UtredningenDelta27. om- arbetslöshetsersättningen.N.ochjobb

Fi.Kontantrnetodför småföretagare.28.
konflikthantering förberedasigInternationell29. att-

tillsammans.Fö.
tillkonkurrensen FörslagYttrandeñihetenoch30. -

Ku.mediekoncenuationslag.m. m.
advokater Ju.Tillsyn31. över m.m.



offentliga utredningar 1999Statens

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet
Jordbruksdepartementetfbrmånsrättsregler Bilagor. lNya +

konkurrenssituation.3ochmedborgarskap.Demokrati- YrkesfisketsInvandrarskap
urspnmgsfolk Sverige.i 25skriñserie.8 Samemautredningens ett-

religionsfrihetfär i Guds Om ochslaktaAtt ett namn. KulturdepartementetDemokratiutredningensskriftserie.9demokrati.
ñämlingskap.Rasism,nynazismoch framtidakommersiellalokalradion.14Den
skriftserie.10Demokratiutredningens Frågortill det industriellasamhället.18

demokratinavnationaliserasBör Yttrandefrihetenochkonkurrensen Förslagtill-1 lDemokratiutredningensskiftserie. mediekoncentrationslag 30m. m.
DemokratiunedningensElektroniskdemokrati. Svensktmedborgarskap.34

skriftserie.l2
Näringsdepartementetdemokratiskstatskonst.Etik och

skriftserie.13Demokratiutredningens miljölösningar.Effektiva och 5värme-
ocharrendemál.15för prövning hyres-Nytt system av i FörslagUtveckling mänskliga arbetslivet.av resurservanrmärkesdirektiv.iArtikel 7 EGzs inom strukturfonder.till inriktning mål 3 EG:savnyaÄndringar 19i varumärkeslagen. 23

demokratinsprovinsen.Denskyddade En essäom organisationför geografisktstrukturstöd. deEG:s Ny
skriftserievärdighet.Demokratiutredningensvärdeoch avgränsadestrukturfondsprogrammen.24

22 Delta Utredningen deltidsarbete,tillfälliga jobbom-3 lTillsyn advokateröver m. m. arbetslöshetsersättningen.27och
rättsområdet.32Utvecklingssamarbete

Utrikesdepartementet
Ökad 16rättssäkerheti asylärenden.

judamastillgångar.20Sverigeoch

Försvarsdepartementet
Östersjöområdet.6TotalfbrsvarsstödiEffektivare

för beredasigInternationellkonflikthantering att-
tillsammans.29

Socialdepartementet
Sverige EkonomiskSteriliseringsfrågani 1935-1975.

ersättning.2
BosättningstilläggförGarantipensionoch personer

eller tidigare.17födda år 1937
nio utvecklabemötandetLindqvistsnia vägaratt av-

medfunktionshinder.21personer
Betala Särskildaboendeforrnerför äldreBo rätt.tryggt-

för äldre-ochhandikappomsorg.33avgiftersamt

Finansdepartementet
7Märk väl

Införsel beskattade 26varor.av
28Kontantrnetodför småföretagare.

Utbildningsdepartementet
forskningen.4Godsedi













direktfakta info
TeloløméyloaFuol-mâyln

Boxåøgnghswühølm.

ISBN 91-76104404
ISSN 0375-250X




