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NOTITS OM FRANSK STATSBORGERSKAB OG NATIONAL UNIVERSEL VÆRNEPLIGT
FOR UNGE MED DOBBELT STATSBORGERSKAB FRANSK/DANSK

Konsulatet har bemærket, at du både har fransk og dansk statsborgerskab.
I 1997 og i 1998 blev der gennemført visse lovændringer i Frankrig omkring statsborgerskab og
national universel værnepligt, som kan have betydning for dig.
Det forholder sig faktisk således, at du formentlig skal deltage i Forsvarets og Borgerskabets Dag.
Ifølge paragraf 20-4 i den franske civilstandslov er det kun de personer, der indgår en kontrakt om
indtrædelse i den franske hær, der mister muligheden for at frasige sig det franske statsborgerskab.
Du har mulighed for at frasige dig det franske statsborgerskab, medens du er mellem 17 år og 6
måneder og 19 år gammel. Men med mindre at du indgiver en ansøgning til nærværende konsulat
om at fravælge det franske statsborgerskab, vil du fremover beholde begge nationaliteter.
Det faktum, at du bliver indskrevet på lægdsrullen og deltager i Forsvarets og Borgerskabets
Dag, ændrer på ingen måde dit dobbelte statsborgerskab.
• VEDRØRENDE DEN UNIVERSELLE VÆRNEPLIGT:
Ifølge lov af 28. oktober 1997, er det obligatorisk for unge mænd og kvinder at lade sig indskrive på
lægdsrullen efter du er fyldt 16 år. Hvis du er indskrevet på konsulatet sammen med dine forældre,
bliver du automatisk optaget på lægdsrullen og vil modtage et bevis herfor. Denne formalitet bliver
foretaget kvartalsvis. Hvis du ikke er indskrevet, skal du kontakte Konsulatet for at blive indskrevet.
De franske statsborgere der ikke har opfyldt disse forpligtigelser (indskrivning på lægdsrullen og
deltagelse i Forsvarets og Borgerskabets Dag) vil ikke kunne indskrive sig til eksaminer eller
lignende, der er underlagt offentlig administration (studentereksament, adgangsprøver til
universiteter, kørekort, sejlercertifikat ....).

•

KUN FOR UNGE MÆND:

Europarådets Konvention af 6. maj 1963, der vedrører aftjening af værnepligt, hvis man har dobbelt
statsborgerskab, eksisterer fortsat, men finder ikke længere anvendelse. Danmark anerkender rent
faktistk ikke den franske Forsvarets og Borgerskabets Dag som værende ligestillet med den danske
værnepligt. Derfor skal en ung mand med fransk og dansk nationalitet opfylde sine militære
forpligtigelser i det land, hvor han har sin bopæl. Han vil derfor ikke blive tilsagt til den franske
Forsvarets og Borgerskabets Dag og han vil ikke modtage bevis for deltagelse heri. Hvis han får
brug for denne attest, skal han rette henvendelse til: dsn-esnse-csnper@sga.defense.gouv.fr eller tlf.
(0033) 04068 35 85 85, fax 04 68 35 89 62.
• KUN FOR UNGE KVINDER:
Du bør deltage i Forsvarets og Borgerskabets Dag som afløser den militære værnepligt mellem dit
16. og 19. år.
Forsvarets og Borgerskabets Dag i Danmark vil under normale omstændigheder blive afholdt på Det
Franske Gymnasium, Prins Henrik’s Skole i København en lørdag formiddag. Du vil modtage en
tilsigelse i god tid inden afholdelsen. Programmet bliver også præsenteret på ambassadens
hjemmeside http://www.ambafrance-dk.org, Du vil efterfølgende modtage en attest på din
deltagelse. Hvis du ikke giver meddelse om tilstedeværelse eller frafald efter modtagelsen af vores
brev, bedes du selv holde øje med på hjemmesiden, hvornår den følgende JDC vil finde sted, da du
ikke vil blive genindkaldt.
Hvis du er lovligt forhindret i at deltage i Forsvarets og Borgerskabets Dag (f.eks. i forbindelse med
sygdom, hvis du bor langt væk (ingen refusion for transport eller hotelophold) eller hvis du har
skole/universitetsundervisning eller arbejde), har du mulighed for at søge om at deltage per brev
uden at skulle tage til København. Du henvises til at kigge på forsvarsministeriet hjemmeside for
yderligere oplysninger, se nedenfor. Under alle omstændigheder vil du også have mulighed for at
deltage i en session i Frankrig, hvis du opholder dig der.
For at indhente yderligere oplysninger om Forsvaret, er dets hjemmeside her
http://www.defense.gouv.fr/
Alle unge, der er indskrevet på en lægdrulle i udlandet, hører ind under Forsvarets afdeling i
Perpignan. E-mail : dsn-esnse-csnper@sga.defense.gouv.fr
Tlf: (00 33) 04 68 35 85 85 - fax : (00 33) 04 68 35 89 62

N.B. KONSULATET KAN IKKE UDSTEDE KOPIER AF BEVISER FOR INDSKRIVNING PÅ
LÆGDSRULLEN ELLER DELTAGELSE I FORSVARET OG BORGERSKABETS DAG.

