Juridisk rådgivning for kvinner
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Justis- og politidepartementet
Postboks 8005 Dep.
0030 Oslo

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE LOV OM ERVERV OG TAP AV NORSK
STATSBORGERSKAP
JURK takker for tilliten og vil komme med følgende bemerkninger vedrørende Lov om
erverv og tap av norsk statsborgerskap.
Dobbelt statsborgerskap
Det går frem av høringen at utvalgets flertall har vurdert både fordeler og ulemper med
dobbelt statsborgerskap på en meget forsvarlig måte. De har etter en grundig
helhetsvurdering kommet frem til at dobbelt statsborgerskap kan aksepteres.
JURK er av den oppfatning at dobbelt statsborgerskap kan innebære en styrking av
menneskerettigheter og trygghet for den enkelte, selv om dette kan forårsake
komplikasjoner for statene.
JURK er positiv til lemping av reglene vedrørende aksept av dobbelt statsborgerskap,
og støtter utvalgets flertall.
Statsborgerskap ved bevilling
Utvalgets mindretall mener at det bør stilles som vilkår for erverv av norsk
statsborgerskap ved bevilling, at søkeren har tilstrekkelig kunnskap i norsk.
JURK ser i vårt arbeidet at mange innvandrere tilhører kulturer hvor oppgavene er
fordelt etter det tradisjonelle kjønnrollemønsteret. Det vil si at mannen er ute i
arbeidslivet, mens kvinnen er hjemmeværende. På denne måten vil ikke kvinner ha like
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muligheter til å lære seg det norske språket og den norske kulturen. Det er helt klart at
personer som er ute i arbeidslivet har bedre forutsetninger for å tilegne seg slik
kunnskap.

JURK mener at mindretallets forslag om at det skal være vilkår for erverv av norsk
statsborgerskap at søkeren skal ha tilstrekkelig kunnskap i norsk, i stor grad vil ramme
innvandrerkvinner. Dette vil føre til at man ekskluderer innvandrerkvinner fra å søke
om norsk statsborgerskap, og menn og kvinner med innvandrerbakgrunn vil dermed bli
forskjellsbehandlet.
JURK mener på bakgrunn av dette at dersom det stilles krav til norskkunnskap ved
søknad om norsk statsborgerskap, vil dette direkte diskriminere innvandrerkvinner.
Videre stiller JURK spørsmålstegn ved gjennomføringen og vanskelighetsgraden av en
eventuell språktest. Vi er av den oppfatning at en rettferdig norsktest ikke er praktisk
mulig å gjennomføre. Vi mener derfor at det ikke bør stilles krav til norskkunnskaper
ved søknad om norsk statsborgerskap.
Botidskrav
Utvalget foreslår et botidskrav på sju år innenfor en tiårsperiode. JURK mener den
foreslåtte regelen er en god løsning. Ofte kan det være slik at en innvandrer ønsker å
tilbringe tid i sitt hjemland eller et tredjeland. Eksempelvis på grunn av jobb muligheter
eller at man trenger tid sammen med familiemedlemmer. JURK støtter denne lempingen
av gjeldende regler og praksis da forslaget vil gi større fleksibilitet.
JURK er også meget positiv til forslaget om at man skal videreføre unntakene som i dag
gjelder for blant annet ektefeller.
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