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Bør innvandrere som skal bli
norske statsborgere avlegge
troskapsløfte?

Si din mening ved å benytte
kommentarfunksjonen eller send
oss ditt synspunkt på SMS. Skriv
AFTEN, mellomrom, din mening og
send den til 1985. 
Pris pr. melding kr. 1.
E-post:
aftenforum@aftenposten.no

TROSKAPSLØFTE
USA er et av landene hvor
innvandrere som får amerikansk
statsborgerskap avgir troskapsløfte.
Gjennom troskapsløftet frasier de seg
all lojalitet til andre stater og
statsledere.
Stortinget har vedtatt at det skal
innføres en frivillig seremoni for
personer som er innvilget norsk
statsborgerskap. Personer som takker
ja til å delta på en slik frivillig
statsborgerseremoni, vil måtte
avlegge et troskapsløfte, og vil motta
en gavebok.
Følgende momenter skal være
styrende for innholdet i troskapsløftet
og gaveboken: Regjeringen vil
"tydelig formidle at det forutsettes at
alle innbyggerne plikter å delta aktivt
og slutte opp om lover og samfunnets
demokratiske grunnverdier".
Gaveboken bør ta mål av seg til å gi
en innføring i de grunnleggende
trekkene ved det norske samfunnet
gjennom blant annet å redegjøre for
hvordan universelle
menneskerettighetsprinsipper kommer
til uttrykk i det norske samfunnet.
Videre bør gaveboken si noe om
hvilke forventninger den norske stat
har til sine borgere, samt hvilke
rettigheter den enkelte har som norsk
statsborger .

Tips oss:
SMS - 1989 'op' Tlf 22 86 30 00
E-post:aften@aftenposten.no

 Tips en venn    Skriv ut

Nå innføres troskapsløftet
Fra 1. september innfører Regjeringen en seremoni med troskapsløfte for dem som får
norsk statsborgerskap.

WASIM K. RIAZ

Oppdatert: 27.03.2006

Seremonien blir frivillig, og en kommisjon jobber
med den konkrete ordlyden i troskapsløftet.

- Seremonien skal gi de nye norske borgerne
mulighet til å delta i en høytidelig markering av
overgangen til norsk statsborgerskap. Hadde man
gjort denne seremonien obligatorisk, så måtte man
ha muligheten til å sanksjonere mot dem som ikke
deltok i den. Dette ville ha blitt komplisert, derfor
skal denne seremonien, som skal markere
overgangen til norsk statsborgerskap, være frivillig,
forklarer Ahmad Ghanizadeh, avdelingsdirektør i
Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

I tillegg får deltagerne en såkalt gavebok på 100-
120 sider som skal være en "lærebok" i blant annet
likestilling og norsk historie. Dette blir det første
leddet i forbindelse med innføring av nye regler for å
få norsk statsborgerskap. Aften kunne sist fredag
fortelle at innvandrerne i fremtiden også må
dokumentere sine norskkunnskaper for å få norsk
statsborgerskap. I dag slipper de det.

Vil skille
Imam Hafiz Mehboob-ur-Rehman i Islamic Cultural
Centre er skeptisk til troskapsløftet. Han mener at
dette kan skape større skille mellom nordmenn og
innvandrere.

- Når man tar imot norsk statsborgerskap, så er
dette i seg selv en form for troskapsløfte. Derfor er
det unødvendig å innføre troskapsløftet. Mange
innvandrere vil også lure på hvorfor etniske
nordmenn skal slippe å avgi løfte. Dette kan i seg
selv skape et skille mellom gruppene. Et slikt løfte
bør i så fall  gjelde for alle sammen, uansett
bakgrunn, mener imamen.

- Kan det være et problem for en muslim å avgi
troskapsløfte til en kristen stat?

- Nei, når en person får norsk statsborgerskap og
gir fra seg sitt  gamle statsborgerskap, så er det en
erkjennelse av at vedkommende har forlatt sitt
muslimske land og blitt borger i et kristent land. Så
lenge man ikke tvinges til å konvertere til
kristendommen, så bør det ikke være problem, sier
imamen.

Også Organisasjon mot offentlig diskriminering
(OMOD) mener at det er en god idé å innføre et
troskapsløfte for alle borgere.

- Dette kan for eksempel avgis når en person fyller
18 år. Da får man nye rettigheter og plikter som
samfunnsborger, og kan benytte anledningen til å
avgi løftet til Kongen og samfunnet, sier Anita
Rathore, organisasjonssekretær i OMOD.

- Men jeg håper at troskapsløftet ikke lider samme skjebne som ekteskapsløftet, sier hun
ironisk.

Nadeem Butt, leder i Antirasistisk senter er glad for at nye nordmenn ikke skal tvinges til å avgi
løfte. Han mener at et slikt løfte bør være gjensidig.

- Hvis jeg for eksempel skal avlegge ed overfor Norge, så bør også den norske staten ivareta
mine kulturelle og andre behov, sier Butt.

Jens Brun-Pedersen, pressesjef i Human-Etisk Forbund, sier at forbundet foreløpig ikke har
tatt stilling til noe troskapsløfte.
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