Geir er født og oppvokst i Norge. Han måtte søke
om amerikansk statsborgerskap for å fortsette i sin
jobb ved et statseid sykehus i California.
Amerikansk lov tillater dobbelt statsborgerskap,
men fordi det er ulovlig i Norge mistet han sitt
norske statsborgerskap.
I dag må han søke om oppholdstillatelse for å få lov
til å jobbe i sin hjemby, Lillehammer.

Hva?
Dobbelt statsborgerskap er til
utredning hos Justis- og
beredskapdepartementet.
Saken kommer opp i Stortinget
til høsten.
Vi jobber for å endre loven.
Norge bør si ja til dobbelt
statsborgerskap.

Del din historie eller
støtt vårt arbeid!
www.nww.no
www.statsborgerskap.info
Cecilie (t.h.) er født og oppvokst i Asker. Hun
flyttet til Australia for å studere og ble boende i ti
år. Da hun fikk jobb i offentlig sektor var australsk
statsborgerskap et krav og etter norsk lov fikk
hun ikke beholde sitt norske. I dag har hun flyttet
hjem og har oppholdstillatelse i Norge gjennom
sin kone, Donna, som har britisk pass.

SI JA TIL DOBBELT
STATSBORGERSKAP

At ei stor gruppe
menneske ikkje har høve
til å delta fullt ut i
demokratiet skapar eit
demokratisk underskot.
Sveinung Rotevatn,
stortingsrepresentant (V)

Dette er en lovendring
Stortinget bør gå inn for.
Advokatforeningen

Fakta
Norge er det eneste landet i Norden
som ikke tillater dobbelt
statsborgerskap
Nordmenn født og oppvokst i Norge
blir fratatt sitt statsborgerskap om
de får et annet
Over halvparten av de som søker
om norsk statsborgerskap får
beholde sitt opprinnelige
16 % av Norges befolkning har ikke
norsk pass
Den vanligste grunnen til at folk
ikke søker om norsk
statsborgerskap er at de må gi fra
seg sitt opprinnelige

Det er en realitet at
dagens ordning er
tungvint å håndheve.
Frode Forfang, direktør i UDI

Argumenter
Statsborgerskap gir rettigheter og
plikter - og det fremmer integrering

Nordmenn som reiser til utlandet
for å jobbe og studere er en ressurs,
og dobbelt statsborgerskap gjør det
lettere for dem å vende hjem
Loven fremstår i dag som vilkårlig,
med sine mange unntak, der norske
statsborgere kommer dårligst ut
Loven er i utakt med tiden vi lever i,
og går på tvers av lovgivningen i
samtlige land det er naturlig å
sammenligne seg med

I beste fall er forbudet
en dårlig løsning på et
problem vi ikke har.
Andreas Føllesdal,
professor i filosofi, UiO

