Vedtatt i landsstyret desember 2018

Statsborgerskap
Hvem som får innvilget statsborgerskap og vilkårene for dette er en viktig del av
integreringsdebatten. Statsborgerskap skal være en høyt-hengende, men oppnåelig frukt.
Statsborgerskapet skal være endepunktet for integrasjonen.
Norge er et sterkt velferdssamfunn bygget på tillit og deltakelse. Forutsetningen er at så mange
som mulig deltar i arbeidslivet, og at vi har tillit til hverandre i samfunnet. Dette er viktige verdier
å videreføre til de som skal bli statsborgere.
I en mer globalisert verden er det naturlig å ha rett til dobbelt statsborgerskap. Det bidrar til aktiv
deltakelse i demokratiet, gir rettigheter og plikter, uten at man er nødt til å bryte sterke
identitetsbånd. Tilgang til dobbelt statsborgerskap medfører også noen prinsipielle utfordringer. I
enkelte tilfeller vil det være vanskelig å la personer med dobbelt statsborgerskap tjenestegjøre i
avgjørende stillinger for nasjonens sikkerhet. Dette gjelder særlig for land Norge ikke har et
sikkerhetspolitisk samarbeid med.
Foruten særskilte forhold skal det ikke være mulig å frata noen norsk statsborgerskap. Dette
bygger på prinsippet av at når du har fått norsk statsborgerskap, da er du norsk. Personer som får
statsborgerskap på bakgrunn av falsk informasjon vil ikke kunne fratas sitt norske statsborgerskap.
For at en slik politikk skal fungere kan det ikke være noen tvil knyttet til identiteten til de som får
innvilget statsborgerskap i Norge.
Unge Høyre vil:
•
At statsborgerskap skal være endepunktet for integrasjon.
•
Beholde kravene for statsborgerskap som de er i dag.
•
Øke timekravet i samfunnskunnskap til 70, og sikre relevante spørsmål i den obligatoriske
statsborgerskapsprøven.
•
Ikke innvilge statsborgerskap dersom det er tvil om søkerens identitet, og styrke
utlendingsmyndighetenes arbeid med identitetsavklaring.
•
Dersom man har fått statsborgerskap i Norge, vil det ikke være mulig å frata dette, med
unntak av personer med dobbelt statsborgerskap hvor særlige forhold foreligger.
•
Dersom det oppdages at personer har oppnådd statsborgerskap på falske premisser, skal
ikke disse fratas det norske statsborgerskapet, men straffeforfølges i henhold til norsk lov.
•
La Forsvaret og norske sikkerhetsmyndigheter selv vurdere hvilke personer som kan
sikkerhetsklareres til å tjenestegjøre for Norge der sikkerhetsklarering er påkrevd.

