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Har barn rätt att förvärva medborgarskap 
om modern är algerisk medborgare?1 

År 1996 antog Algeriet FN:s kvinnokonvention CEDAW (Convention on the Elim-

ination of all Forms of Discrimination against Women).2 Landet gjorde dock förbe-

håll om artikel 9 (A) som ger kvinnor samma rätt som män att förvärva, byta eller 

behålla sitt medborgarskap. Samma artikel bestämmer även att kvinnor ska ha lika 

rättigheter som män i fråga om deras barns medborgarskap.3  

Landets då gällande medborgarskapslag från 1970 begränsade nämligen kvinnors 

rätt att överföra sitt medborgarskap till sina barn.4 Enligt lagens 2:a kap. artikel 6 

förvärvar barn medborgarskap om modern är algeriska och fadern okänd, om bar-

net är född i Algeriet med en algerisk mor och statslös far eller om fadern är ut-

ländsk medborgare född i Algeriet.5 Men år 2005 antog parlamentet ett nytt lagför-

slag med syfte att ge kvinnor samma rättigheter som män, bl.a. i  medborgarskaps-

frågan. Förändringarna av medborgarskapslagen från 1970 offentliggjordes av lan-

dets dåvarande president Bouteflika i februari 2005.  

Den nya medborgarskapslagen trädde i kraft 2007. Enligt 2:a kap. artikel 6 förvär-

var barn medborgarskap om modern eller fadern är algerisk medborgare, utan åt-

skillnad.6 Lagstiftningen gäller retroaktivt. Den ger således barn födda innan 
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lagändringen, med en algerisk mor och utländsk far, rätt att förvärva medborgar-

skap.7   
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MIGRATIONSVERKETS FUNKTION FÖR 

LAND- OCH OMVÄRLDSANALYS 

Den 1 maj 2019 inrättade Migrationsverket en ny funktion för land- och  

omvärldsanalys. Funktionen benämns Migrationsanalys och finns inom  

Migrationsverkets Nationella operativa avdelning. 


