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URU alm. del. Svar på spørgsmål 32 fra MF Martin Lidegaard (RV) stillet 

den 3. december 2019 til udenrigsministeren 
 
Spørgsmål 32 
Ministeren bedes redegøre for, hvilken form for dokumentation for et barn kan 
få eller har fået varige, psykologiske mén vil være gyldig for regeringen i forhold 
til at ville hjemtage et barn med varige, psykologiske mén.   
 
Svar  
Jf. samrådet i Udenrigsudvalget den 6. september forudsætter de danske 
myndigheders eventuelle bistand til evakuering af et barn, der er sammen med 
sin mor i en af de kurdiske lejre i det nordøstlige Syrien, at barnet befinder sig i 
en helbredsmæssig alvorlig situation, der ikke kan behandles lokalt, og som 
ubehandlet enten kan udvikle sig livstruende eller give alvorlige, permanente 
mén. Dette gælder uanset årsagen til barnets helbredsmæssige tilstand. 
 
Udenrigsministeriet har i ét konkret tilfælde i juni 2019 foretaget en medicinsk 
evakuering. Beslutningen om at foretage evakueringen var baseret på 
helbredsoplysninger tilvejebragt af dels de pårørende til barnet dels de 
humanitære organisationer i lejrene. Disse oplysninger blev forelagt dansk 
medicinsk ekspertise, der udarbejdede en lægefaglig vurdering af barnets mulige 
diagnose med de forbehold, som nu engang følger af omstændighederne, 
herunder fraværet af mulighed for at aflægge besøg i lejrene som følge af 
sikkerhedssituationen. Tilgangen forud for evakueringen i juni vil også være 
tilgangen i andre tilfælde, hvor der for børn i lejrene måtte opstå en 
helbredsmæssig alvorlig situation.  

 
Såfremt der i en sag efter regeringens kriterier ses at være anledning til at 
overveje en medicinsk evakuering, vil sagens øvrige aspekter, herunder de 
sikkerhedsmæssige aspekter og barnets indfødsret eller opholdsgrundlag i 
Danmark, skulle belyses i myndighedsgruppen for håndtering af sager med 
fremmedkrigere. En eventuel medicinsk evakuering af et barn forudsætter 
endvidere et eksplicit samtykke fra moderen og accept fra det kurdiske selvstyre 
i det nordøstlige Syrien.   
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