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Spørgsmål nr. 72 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren tage initiativ til at undersøge, om den pågæl-
dende person, der ifølge artiklen: "IS-ekspert: Rekruttering sty-

res fra Danmark eller Sverige", DR.dk 16. maj 2015, der re-

krutterer folk til at gå i krig for Islamisk Stat (IS), befinder sig i 

Danmark? Og vil ministeren i den forbindelse tage initiativ til 

at få den pågældende person og dennes netværk udvist fra 

Danmark, hvis det skulle vise sig, at vedkommende befinder 

sig i landet?” 

 

Svar: 

 

1. Det er strafbart efter dansk ret at hverve en person til at tilslutte sig en 

terrororganisation. Det følger således af straffelovens § 114 c, stk. 1, at 

den, som hverver en person til at begå eller fremme handlinger omfattet af 

§ 114 (om terrorisme) eller § 114 a (om terrorismelignende handlinger) el-

ler til at slutte sig til en gruppe eller sammenslutning for at fremme, at 

gruppen eller sammenslutningen begår handlinger af denne karakter, straf-

fes med fængsel indtil 10 år. Under særligt skærpende omstændigheder 

kan straffen stige til fængsel indtil 16 år. Som anført i bestemmelsen anses 

som særligt skærpende omstændigheder navnlig tilfælde, hvor der er tale 

om overtrædelser af systematisk eller organiseret karakter.  

 

Der vil efter omstændighederne også kunne ske udvisning – enten ved 

dom eller administrativt – af en person, der beviseligt hverver andre til at 

tilslutte sig en terrororganisation, jf. bestemmelserne i udlændingelovens 

kapitel 4.  

 

2. I Danmark er det politiet og anklagemyndigheden, som efterforsker mu-

lige strafbare forhold og vurderer, om der er grundlag for at indlede rets-

forfølgning.  

 

Politiets Efterretningstjeneste (PET) har bl.a. til opgave at forebygge, ef-

terforske og modvirke foretagender, der udgør eller vil kunne udgøre en 

fare for Danmark som et selvstændigt, demokratisk og sikkert samfund. 

Efterretningstjenesten skal gennem sin virksomhed skabe grundlag for, at 

bl.a. voldelige ekstremistiske trusler kan identificeres og håndteres så tid-

ligt og effektivt som muligt.  

 

PET har i den forbindelse en skærpet opmærksomhed på de ekstremistiske 

miljøer i Danmark og ikke mindst de personer, som rejser til Syrien og 

Irak for at tilslutte sig kamphandlingerne eller forsøger at hverve andre 
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hertil. Det gælder selvsagt også personer, der måtte søge at hverve andre til 

at tilslutte sig ISIL, og jeg forventer selvfølgelig, at de relevante myndig-

heder har fokus på området og prioriterer det højt.   

 

Jeg kan endvidere oplyse, at jeg – netop for at sikre skærpet opmærksom-

hed på dette område – har nedsat en særlig indsatsgruppe bestående af 

Rigspolitiet, Rigsadvokaten, Københavns Politi, Statsadvokaten i Køben-

havn og Politiets Efterretningstjeneste. Indsatsgruppen skal sikre de bedst 

mulige rammer for indsatsen over for personer, som gennem deltagelse i 

den væbnede konflikt i Syrien og Irak udgør en trussel mod Danmark.   

 

 


