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Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg 
Christiansborg 
 
 
 
 
Medlem af Folketinget Carl Valentin (SF) har den 25. september 2020 
stillet følgende spørgsmål nr. 465, som hermed besvares. 
 
Spørgsmål nr. 465: 
Det fremgår af DR’s artikel »Danmark sender telte til 'rædselsfuld situ-
ation' på Lesbos« den 12. september 2020, at man blandt andet har 
sendt 10 store og 40 mindre telte til Moria-lejren på Lesbos. Vil mini-
steren redegøre for kvaliteten af de 50 telte, og hvad der menes med 
40 ”mindre” telte? 
 
Svar: 
Beredskabsstyrelsen er anmodet om bidrag til besvarelsen af spørgs-
målet. Beredskabsstyrelsen oplyser følgende: 
 
“Som følge af branden i Moria-lejren modtog Beredskabsstyrelsen den 
11. september melding om en række konkrete støttebehov fra de græ-
ske myndigheder via den danske ambassade til Grækenland. Disse be-
hov blev suppleret med en anmodning om støtte til situationen i Græ-
kenland igennem EU den 12. september.  
  
Beredskabsstyrelsen sammensatte på den baggrund en støttepakke 
bestående af følgende: 

 2.900 uldtæpper af høj kvalitet (højere end fx FNs minimumskrav). 
 10 tunge (ca. 6m x 8m) oppustelige telte, hvor der bl.a. er mulig-

hed for at installere varme eller køling. 
 40 lette (ca. 3,5m x 7m) mindre telte. Teltene er af en type som 

Beredskabsstyrelsen selv anvender, når personale fra styrel-
sen er udsendt til internationale indsatser. Kvaliteten er god, men 
teltene er ikke egnede til aktiv opvarmning eller nedkølning. 

 
Da regeringen ønskede at støtte Grækenland med denne akutte og 
efterspurgte hjælp i form af tæpper og telte, blev Beredskabsstyrelsens 
leverance koordineret via EU og i tæt koordination med de græske 
myndigheder, herunder om specifikationerne af materiellet.  
  
Transporten af materiellet blev iværksat den 13. september og var et 
svar på den akutte situation, som personerne i flygtningelejren stod i. 
For de mindre teltes vedkommende var der således ikke tale om telte, 
der skulle kunne anvendes på længere sigt, herunder i en koldere og 
vådere efterårs- og vinterperiode.”  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Trine Bramsen 

Udlændinge- og Integrationsudvalget 2019-20
UUI Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 465 

Offentligt


	Spørgsmål nr. 465:
	Svar:

