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U denlandske arbejdstagere bryder
loven, hvis de arbejder gratis i
danske foreninger, for eksempel

som træner i børnenes fodboldklub.
Straffen er bøde og en karantæne på 15 år,
hvor de ikke må søge om permanent op-
holdstilladelse i Danmark.

Det er endnu en konsekvens af loven
for ikke-EU-borgere, der arbejder på mid-
lertidig opholdstilladelse, som Politiken
og DR har afdækket de seneste uger. Sty-
relsen for International Rekruttering og
Integration (Siri) bekræfter reglerne:

»Hvis en udlænding er træner, undervi-
ser eller på anden måde tilrettelægger, as-
sisterer eller i kraft af sin adfærd indgår i
en virksomhed eller organisations ar-
bejdsrelaterede aktiviteter, vil dette være
at betragte som arbejde i udlændingelo-
vens forstand«, skriver Siri og tilføjer:

»Det betyder, at en udlænding som ud-
gangspunkt skal søge tilladelse om bibe-
skæftigelse som fodboldtræner«.

Problemet er bare, at Siri kun godken-
der bibeskæftigel-
se, der har en »na-
turlig sammen-
hæng med udlæn-
dingens hovedbe-
skæftigelse«. Og
hvis man arbejder
som forsker eller it-
ingeniør, har det
intet at gøre med
at øve inderside-
afleveringer med
lilleputholdet.

»Som udgangs-
punkt vil en for-
sker ikke kunne
opnå bibeskæfti-

gelse som fodboldtræner«, bekræfter Siri
i en opfølgende mail. Men tilføjer, at det
ikke vil »kræve tilladelse at melde sig som
indsamler til en nødhjælpsorganisation«.

Dermed er udlændingene afskåret fra
at bidrage med arbejdskraft til det, der
kaldes Foreningsdanmark – de knap
12.000 foreninger med over 2,5 millioner
medlemmer. 

Foreninger: Vi anede det ikke
Hverken Danmarks Idrætsforbund (DIF)
eller Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI)
kendte til reglerne, før Politiken kontak-
tede dem.

»Jeg kan med sikkerhed sige, det ikke er
noget, idrætsforeningerne spørger ind

til, hvis en forælder vil give et nap med«,
siger DIF-chef Poul Broberg. »Jeg vil tro,
der er flere udlændinge ude i Forenings-
danmark, der lige nu bryder loven uden
at vide det«.

DAI-formand Peer Huniche kalder det
»et mærkeligt benspænd« på ressource-
stærke udlændinge:

»Vi mangler i den grad frivillige, der vil
gøre en forskel og investere deres fritid i
en god sag. Her er tale om dygtige udlæn-
dinge i arbejde, som vi gerne vil fastholde
og gøre til en del af det danske samfund.
Loven er absurd«.

Loven er specifikt målrettet midlertidi-
ge arbejdstagere fra tredjelande. Stats-
borgere fra EU/EØS-lande, Schweiz og Nor-
den er undtaget loven. Det samme er
flygtninge og folk på humanitært op-
hold.

Siri ved ikke, hvor mange tredjelands-
borgere, der aktuelt befinder sig i Dan-
mark. Men i 2015 og 2016 har styrelsen ud-
stedt 24.585 midlertidige arbejdstilladel-
ser til gruppen, som gælder i op til tre år.
Der er tale om en bred vifte af specialister
– for eksempel forskere, it-ingeniører, kok-

ke, musikere eller folk, der arbejder på bo-
replatforme.

Loven eksisterer, på trods af at regerin-
gen i årevis har fremhævet foreningers
unikke integrationspotentiale. Daværen-
de kulturminister Bertel Haarder (V)
fremhævede i 2016 foreningsliv og frivil-
lighed i sin Danmarkskanon:

»Foreninger spiller en stor rolle for ud-
viklingen af et aktivt civilsamfund og for
at fremme mødet mellem mennesker fra
forskellige dele af samfundet«.

»Besynderlig« lov
I oktober tildelte Venstre sin frihedspris
til Ilknur Kekec for hendes indsats som
træner og ungdomsformand i Høje Taa-
strup Idrætsforening, hvor hun har eta-
bleret fodboldhold for indvandrerpiger.

»Ilknur viser vejen for en masse menne-
sker«, sagde statsminister Lars Løkke Ras-
mussen (V), mens udlændingeminister
Inger Støjberg (V) kaldte foreningslivet
for »kittet i det danske samfund«.

Det undrer Ilknur Kekec, at flygtninge
opfordres til at deltage i foreningslivet,
mens andre forbydes adgang.

»Foreningslivet har kæmpe betydning
for, at udlændinge lærer det danske sprog
og kultur og bliver del af fællesskabet. Det
giver ikke mening, at man afskærer nogle
fra at deltage i frivilligt arbejde, som er så
vigtigt, og som har givet mig og mange
andre en masse kompetencer i livet«.

Hun ser sagen om frivilligt arbejde som
endnu et eksempel på en besynderlig
dansk lovgivning:

»Der er så meget, man ikke forstår i de
danske udlændingeregler, må jeg ind-
rømme. Med den her lovgivning gør man
det sværere for de nyankomne at integre-
re sig. Det virker uhensigtsmæssigt«.

Minister vil ændre loven
Udlændinge- og integrationsminister In-
ger Støjberg ønsker ikke at stille op til in-
terview med Politiken. Men i en mail skri-
ver hun, at reglerne skal laves om:

»Vi skal have lavet reglerne for bibe-
skæftigelse om, og jeg arbejder på at få
det gjort hurtigst muligt. Derfor fremlæg-
ger jeg om kort tid et forslag, som forhå-
bentlig opnår politisk opbakning i Folke-
tinget«, skriver hun.

»I den forbindelse kommer jeg også til
at tage spørgsmålet om frivilligt arbejde
op, for personligt synes jeg, det er helt
fint, hvis en udenlandsk forsker gerne vil
engagere sig i foreningslivet og for ek-
sempel træne sin søns fodboldhold. Det
må han dog ikke med de nuværende reg-
ler, som i mine øjne er forældede og uflek-
sible. Derfor er jeg i fuld gang med at lave
dem om«.

Det glæder Poul Broberg i DIF. Han vil
alligevel bede klubberne om at tage fat i
de udenlandske frivillige:

»Qua de her oplysninger vil vi kigge i
vores systemer og give et hint til folk, så
ingen kommer i klemme. Og så vil jeg
kraftigt opfordre politikerne til at få æn-
dret reglerne hurtigt«.
sebastian.kjeldtoft@pol.dk

Udlændingelov

Frivilligt arbejde kan
udløse bøde og 15 års
karantæne fra at søge
permanent opholds-
tilladelse. Foreninger
undrer sig, og minister
overvejer lovændring.

Vil du hjælpe til som fodboldtræner?
Fint, bare du ikke er udlænding

FORUNDRET. Ilknur Kekec fik 
i oktober Venstres Frihedspris for sit
arbejde med at integrere indvandrere
gennem fodbold. Hun undrer sig over, 
at reglerne blokerer for frivilligt arbejde.
Foto: Andreas Haubjerg
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Forskere i klemme
Udenlandske arbejdere politianmeldes i
stigende grad, fordi de bijobber uden
særskilt arbejdstilladelse. Men ikke
engang Folketinget kendte til reglerne.

Sagen begyndte, da Politiken skrev om
amerikanske Brooke Harrington. Hun er
tiltalt for at have holdt oplæg for
Folketinget og SKAT om sin forskning i
international skatteunddragelse. 

Senest har den colombianske økonom
Jimmy Martinez-Correa fortalt om sin
kamp i landsretten, efter han blev tiltalt
for at undervise amerikanske
studerende. Han blev frikendt.

Statsministeren har sagt, at reglerne 
skal laves om. Udlændingeministeriet
arbejder på et lovudkast, som
præsenteres »inden længe«.

SEBASTIAN STRYHN
KJELDTOFT

Jeg vil tro, 
der er flere
udlændinge
ude i Forenings-
danmark, der
lige nu bryder
loven uden 
at vide det
Poul Broberg,
DIF

A mbassadør Christian Oldenburg
var ikke tynget af diplomatiske
hensyn og upræcise formulerin-

ger, da han torsdag talte i Østre Landsret.
Frigjort fra Udenrigsministeriets tavs-
hedspligt var han første vidne i sagen om
23 irakiske sunnimuslimers erstatnings-

krav mod Forsvarsministeriet og den
danske stat. 

Irakerne blev taget til fange under den
danskledede Operation Green Desert i det
sydlige Irak 25. november 2004. De shia-
muslimske sikkerhedsstyrker og politiet i
området ville anholde de sunnimuslim-
ske bønder, og Danmark godkendte ope-
rationen, hvor danskerne stod for ledelse
og planlægning. 

Efter tilfangetagelsen blev bønderne
overladt til det lokale politi, hvor de blev
udsat for tortur og mishandling, der er
dokumenteret af uvildige lægeundersø-
gelser. Fangerne kræver erstatning for det
danske medansvar i sagen.

Det var netop spørgsmålet om religion,
der for nogle år siden fik den tidligere
danske ambassadør til at henvende sig til
irakernes danske advokat, Christian Har-
lang, forklarede vidnet. Han havde læst
Politikens gennemgang af sagen, der end-
te med, at alle tilbageholdte blev sat på fri
fod. Ingen blev dømt, og ingen blev præ-
senteret for en sigtelse, forklarede den lo-

kale shiamuslimske dommer dengang i
Politiken.

»Forløbet af den sag gav kun mening,
hvis fangerne var sunnimuslimer. Derfor
henvendte jeg mig til advokat Harlang,
der bekræftede, at fangerne tilhørte det
religiøse mindretal i området«, forklare-
de Christian Oldenburg i Østre Landsret.

Operation Green Desert foregik, syv
måneder før Christian Oldenburg starte-
de som ambassadør i Bagdad, så han var
ikke i landet, da den fandt sted. 

Men i retten forklarede han, at han alli-
gevel mente sig i stand til at bedømme
forholdene i landet, som de så ud under
operationen – dels gennem sin mangeåri-
ge erfaring som diplomat i Mellemøsten,
dels fordi han forberedte sig på den nye
post ved at læse de såkaldte akter fra am-
bassaden i ministeriet. De var ikke opløf-
tende, og situationen blev kun værre.

»I de 13 måneder, jeg var der, gik det ned
ad bakke. Og det startede allerede i 2003,
da FN’s hovedkvarter i Bagdad blev
sprængt i luften. Siden bare voksede og

voksede urolighederne«, forklarede am-
bassadøren. 

Han fortalte også, at det var almen vi-
den, at forholdene i de irakiske fængsler
og på politistationerne i Basra-området
»var så forfærdelige«. Det byggede han
dels på sit mangeårige kendskab til fæng-
sler i området og på de beskrivelser, han
fik fra danske soldater.

Den opbragte pensionist
Peter Biering fra Kammeradvokaten, der
repræsenterer Forsvarsministeriet, bore-
de flere gang i Christian Oldenburgs tro-
værdighed og viden om den konkrete ak-
tion. Biering ville vide, hvorfor den tidli-
gere ambassadør overhovedet har enga-
geret sig i sagen. 

»Jeg var rystet over, at danske soldater
medvirkede til noget, der næsten ikke
kan opfattes anderledes, end at de med-
virkede til religiøs udrensning«, svarede
Christian Oldenburg og fortsatte: »Det ge-
nerede mig og min almindelige hæder-
lighed. Som pensionist kunne jeg være li-

geglad, men det generede mig, denne
meget sandsynlige danske medvirkning
til religiøs udrensning«.

Oldenburg forklarede, at han ikke hav-
de set konkrete mi-
litære dokumenter
fra operationen, og
fortalte, at der kun
var sparsom kom-
munikation mel-
lem ambassaden
og de danske solda-
ter i Basra, hvor
han dog nåede at
være på besøg
mindst fire gange i
løbet af de 13 måne-
der, han var dansk
ambassadør. 

Da Peter Biering ville vide, hvorfor am-
bassadøren ikke bare henvendte sig til
Forsvarsministeriet med sine kvaler, for-
klarede vidnet, at han fandt det mest na-
turligt at gå direkte til irakernes danske
advokat med sin generelle viden.

»Anser du dig selv for at være sagkyndig
i disse ting?«, spurgte Peter Biering.

»Jeg er en af de relativt få medarbejdere
i Udenrigsministeriet, der har et indgåen-
de kendskab til den arabiske verden. Jeg
har boet der i 9 år og arbejdet med Mel-
lemøsten i 13 år«, svarede vidnet. 

Peter Biering ville derefter vide, om vid-
net nogensinde havde hørt om dansk del-
tagelse i mishandling af fanger? »Nej«,
svarede Christian Oldenburg 

Christian Harlang ville vide, om der var
forskel på realiteter i Irak og den politiske
opfattelse hjemme i Danmark.

»Det danske forsvar i Basra var på den
optimistiske side. Det gik vældig godt, og
de havde styr på det, og det fortalte de po-
litikerne«, sagde Christian Oldenburg.

Vidnet forklarede også retten, hvordan
han under et besøg i Basra med daværen-
de statsminister Anders Fogh Rasmussen
(V) havde gjort opmærksom på, at cen-
traladministrationen i det ludfattige Su-
dan fungerede bedre end den i Irak.
jacob.svendsen@pol.dk

green desert

Danmarks tidligere
ambassadør var første
vidne i retssagen om
muligt dansk ansvar for
fangemishandling i Irak.

Ambassadør: Danmark hjalp sandsynligvis religiøs udrensning

JACOB SVENDSEN

Forløbet af den
sag gav kun
mening, hvis
fangerne var
sunnimuslimer
Ambassadør
Christan 
Oldenburg
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