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Spørgsmål nr. 713 (Alm. del) fra Folketingets Udlændinge- Integrati-

ons- og Boligudvalg:  

 

”I besvarelse af REU alm. del - spørgsmål nr. 608 henvises der 

til, at to personers opholdsgrundlag i Danmark er bortfaldet 

som følge af deltagelse i aktiviteter, der kan indebære fare for 

statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller en væsentlig 

trussel mod den offentlige orden. I forlængelse af denne besva-

relse, bedes ministeren redegøre for, hvor mange personer med 

besiddelse af dansk statsborgerskab eller en anden form for 

opholdsgrundlag i Danmark, der gennem de seneste 5 år for-

modes at have været udrejst til konfliktramte områder, hvor de 

pågældende personer må formodes at have tilsluttet sig eksem-

pelvis terrororganisationen Islamisk Stat eller andre terroror-

ganisationer?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Politiets Efterretningstjeneste (PET), som har oplyst følgende: 

 

”PET kan oplyse, at det fremgår af vurderingen af terrortruslen 

mod Danmark, der blev offentliggjort den 28. april 2016, at 

tjenesten vurderer, at mindst 135 personer med opholdsgrund-

lag i Danmark er udrejst til Syrien/Irak siden sommeren 2012, 

hvor konflikten startede.  

  

PET kan desuden oplyse, at hovedparten af de udrejste fra 

Danmark er danske statsborgere. Endvidere vurderer PET, at 

de fleste udrejste nu tilslutter sig gruppen, der kalder sig Den 

Islamiske Stat.” 
 


