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Medlem af Folketinget Rosa Lund (EL) har den 16. marts 2020 stillet 
følgende spørgsmål nr. 232, som hermed besvares. 
 
Spørgsmål nr. 232: 
I artiklen »Sådan foregår bevogtningen af EU's yderste grænser: Dansk 
patruljebåd beordret til at sætte flygtninge tilbage i vandet« (på dr.dk 
den 5. marts 2020) er ministeren i forbindelse med en konkret aktion, 
hvor besætningen på en dansk patruljebåd i Det Ægæiske Hav undlod 
at efterkomme en ordre fra Operation Poseidons kommandocentral 
om at sætte reddede personer tilbage i vandet i en ikke sødygtig gum-
mibåd, citeret for at sige at ”De løste opgaven ud fra det mandat, de 
har fået med”.  
Vil ministeren redegørefor, hvilket mandat hun hentyder til, og over-
sende mandatet i skriftlig form til udvalget? 
 
Svar: 
Til brug for besvarelsen er der foretaget en høring af Forsvarskomman-
doen, der har oplyst, at der til det danske militære personel til patrul-
jebådsbidraget i Grækenland under Operation Poseidon (Frontex) er 
udarbejdet en operationsplan. Denne indeholder dels et direktiv for 
anvendelse af magt, dels et direktiv vedrørende andre juridiske forhold, 
der har relevans for spørgsmålet. Forsvarets operationsplaner og direk-
tiver for de udsendte danske enheder er af sikkerhedsgrunde ikke eg-
nede til offentliggørelse og dermed til oversendelse inden for rammerne 
af en folketingsbesvarelse. 
 
Om indholdet af Forsvarets skriftlige instruktioner i relation til forplig-
telsen til at overholde flygtninge- og menneskeretlige konventions-
mæssige forpligtelser i Operation Poseidon, oplyser Forsvarskomman-
doen dog følgende: 
 
De græske myndigheder er de overordnede ansvarlige for løsning af 
myndighedsopgaver og magtanvendelse i Operation Poseidon, og poli-
tiet modtager instruks fra de græske myndighedsrepræsentanter i for-
hold hertil. Bortset fra navigation, observation, dokumentation, hel-
bredsmæssig screening af ombordtagne m.v., løser politiet myndig-
hedsopgaver uden bistand fra Forsvarets personel. 
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Opsamlede nødstedte eller andre, der tages om bord under operatio-
nen, betragtes som værende under kontrol af den græske ombordvæ-
rende myndighedsrepræsentant. Forsvarets personel yder i den forbin-
delse alene støtte til de græske myndigheder og skal følge de græske 
myndigheders anvisninger. 
 
Selv om det danske bidrag kun udfører opgaver og udøver beføjelser i 
henhold til instruks fra og under tilstedeværelse af repræsentanter fra 
de græske myndigheder, kan der forekomme tilfælde, hvor skibschefen 
må agere i henhold til sin internationale forpligtelse til at komme nød-
stedte til undsætning, jf. havretskonventionens art. 98 samt konventi-
onen om sikkerhed for menneskeliv til søs (SOLAS konventionen). 
 
Personellet skal generelt være opmærksomt på, om der begås over-
trædelse af grundlæggende menneskerettigheder, herunder om der 
udøves tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende 
behandling. Hvis der er kendskab til eller mistanke om, at nogen over-
træder eller har til hensigt at overtræde disse regler, skal dette om 
muligt forhindres. Er lokalt politi ikke til stede, skal de tilkaldes hurtigst 
muligt. Kan det umiddelbart konstateres, hvem gerningsmanden eller 
gerningsmændene er, og kan disses overordnede umiddelbart identifi-
ceres, skal underretning af sådanne overordnede snarest finde sted og 
dokumenteres. Udsendt personel skal under alle omstændigheder sna-
rest muligt rapportere om forholdet til Forsvarets døgnbemandede ope-
rationscenter. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Trine Bramsen 
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