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Spørgsmål nr. 359 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren kommentere artiklen: ”Afklaring om tyrkisk 

spionage i Danmark trækker ud” fra Berlingske den 14. septem-

ber 2019, herunder redegøre for, hvad der trækker sagen ud og 

hvorfor der endnu ikke er sket noget i sagen?”

Svar:

Jeg vil gerne gøre det helt klart, at det selvsagt er uacceptabelt, hvis perso-

ner i Danmark hjælper andre landes myndigheder med at spionere mod an-

dre personer her i landet. Derfor har jeg også en klar forventning om, at 

myndighederne følger området og tager de konkrete straffesager meget al-

vorligt.

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen indhentet et bidrag fra PET, 

der har oplyst følgende: 

”PET har bl.a. til opgave at efterforske forbrydelser omfattet af 

straffelovens kapitel 12 og 13, herunder straffelovens § 108, 

hvorefter det er strafbart at sætte et fremmed lands efterretnings-

tjeneste i stand til at virke i Danmark. 

PET har ikke kendskab til, hvilke sager der henvises til i artik-

len bragt i Berlingske den 14. september 2019.

PET kan dog oplyse, at tjenesten i forlængelse af de tyrkiske 

myndigheders forsøg på indsamling af oplysninger om personer 

tilknyttet Gülen-bevægelsen mv. efter det fejlslagne militærkup 

i Tyrkiet i sommeren 2016 har behandlet flere sager vedrørende 

videregivelse af oplysninger til tyrkiske myndigheder om perso-

ner i Danmark.

PET har på den baggrund på nuværende tidspunkt rejst sigtelse 

i fire sager. Der er i disse sager gennemført en tidskrævende ef-

terforskning, herunder foretaget afhøringer af sagens personer 

og indhentet beviser til brug for efterforskningen på baggrund 

af bl.a. ransagninger samt beslaglæggelser og udlæsning af IT-

udstyr.”
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