Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark
Almene oplysninger :
Efternavn: _________________ Navn: ________________
Født: ________________
Hvorfra du komme :
Polska ___ Romania ___ Russia ___ Albania ___ Ghana ___
Andet: ______________________
Hvorfra du ved Danmark Slaraffenland :
Fra: Bedstefar __ Bror __ Svoger __ Far __ Andre indhafterede ___
Personlige oplysninger :
Hvordan du komme :
Gennem skov __ I bagagerum __ I container __I hjulkasse på flyver __
Andet: ______________
Hvor du bor / Adresse
________________________________________________________________________
(Hvis du bo i bil, du skrive, hvor du parkere)
Fødested :
Majsmark __ Fængsel __ Strand __ Under bro __ Bordel __ I hule __
Familiestatus :
Arvet __ Vennegave __ Købt __ Gift __ Ikke vide __ Ingen status __
Hvis muslim :
Ca. antal koner ____ Børn ____ Deraf med søster ____
Hvorfra du have pas :
Fra død __ Hugget __Fundet __ Købt fra kollega __
Hvis pas fra død :
Død af naturlig årsag __ Hjulpet på vej __ Bliver ordnet senere __

Forældreoplysninger :
Navn på formodentlig far: _________________________________
Fængslets adresse, hvor far bor : ___________________________
Hvem moderen være : Søster __ Tante __ Bedstemor __ Nabokone __
Biloplysninger :
Du have bil : Ja __ Nej __ Skal hugges __
Uddannelsesoplysninger :
Du have været i skole : Ja __ Nej __ En gang imellem __ Medicinmand __
Lært håndværk :
Drabsmand __ Røver __ Terrorist __ Tæppebanker __
Hjemmebrygger __ Andet ____________
Indkomst fra :
Indbrud __ Bistand __ Sorte marked __ Prostitution __ Sabotage __
Narkotika __ Eksport af VW-Golf __
Arbejdsønske :
Bums __ Arbejdsløs __ Hæler __ Bistandsklient __
Arbejdsudstyr :
Pistol __ Koben __ Knojern __ Håndgranat __ Kondomer __ Kontanter __
Hættepullover __ Andet ____________
Evt. madønsker :
Kaviar __ Laks __ Champagne __ Hummer __ Andet ___________________

Underskrift: ______________________________________

eller lave klat med finger : ___________

