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Spørgsmål nr. 95 (Alm. del) fra Folketingets Udenrigsudvalget:  

 

”Tue Magnussen skriver i et læserbrev med titlen ”Danmark 

sylter FN-konvention” i Information 5. januar 2016: "Otte år 

efter, at Danmark underskrev FN's konvention mod tvangsfor-

svindinger, har man stadig ikke ratificeret konventionen - det 

er skandaløst. I forbindelse med underskrivelsen i 2007 udtalte 

den daværende udenrigsminister Per Stig Møller (K): »Kon-

ventionen udfylder et hul i det internationale menneskeret-

tighedsværn. Vi ser, hvorledes autoritære regimer overalt i 

verden lader folk forsvinde i stedet for at føre retssager mod 

dem under betryggende retsgarantier.«. I dag har 51 lande rati-

ficeret konventionen - men Danmark er stadig ikke iblandt". 

1) Er ministeren enig med Per Stig Møller i vurderingen af 

FN’s konvention mod tvangsforflytninger? 

2) Hvorfor har Danmark ikke ratificeret konventionen, og 

hvilke planer har ministeren for at ratificere konventionen?” 

 

Svar: 

 

FN’s konvention om beskyttelse mod tvungne forsvindinger er efter rege-

ringens opfattelse et væsentligt led i kampen mod den alvorlige forbrydel-

se, som tvangsforsvindinger udgør.  

 

Konventionen trådte i kraft den 23. december 2010 og er i dag ratificeret af 

51 ud af de 95 lande, som har undertegnet konventionen. Danmark er – li-

gesom de øvrige nordiske lande – blandt de 44 lande, som endnu ikke rati-

ficeret konventionen. 

 

Justitsministeriet er ved at undersøge, i hvilket omfang det vil være nød-

vendigt at ændre dansk lovgivning, for at Danmark kan leve op til konven-

tionens forpligtelser. Det kan i den forbindelse oplyses, at konventionen 

giver anledning til overvejelser om behov for ændringer af dansk lovgiv-

ning på en række områder inden for både Justitsministeriets og andre mini-

steriers ressort. 

 

Justitsministeriet har senest ved besvarelsen af 18. marts 2015 af spørgs-

mål nr. 95 (Alm. del) fra Folketingets Udenrigsudvalg oplyst, at undersø-

gelserne forventedes afsluttet inden udgangen af 2015, men arbejdet er 

fortsat ikke tilendebragt. Det bemærkes i den forbindelse, at der efterføl-

gende har pågået overvejelser i forhold til fortolkningen af konventionens 

territorialbestemmelse, hvilket har forsinket de videre undersøgelser af be-

hovet for eventuelle lovændringer. Disse overvejelser er nu tilendebragt, 

og arbejdet med at undersøge behovet for lovændringer fortsætter derfor. 
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Når de samlede undersøgelser endnu ikke er afsluttet, skal det også ses i 

lyset af, at Justitsministeriet i den samlede prioritering, som det er nødven-

digt løbende at foretage, har måttet prioritere andre af ministeriets arbejds-

opgaver højere. 

 

Justitsministeriet forventer, at arbejdet forbundet med at undersøge beho-

vet for ændringer af dansk lovgivning, vil være tilendebragt inden udgan-

gen af 2016. 


