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Folketingets Forsvarsudvalg 
Christiansborg 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlem af Folketinget Eva Flyvholm (EL) har den 11. oktober 2019 
stillet følgende spørgsmål nr. 2 til B 6, som hermed besvares. 
 
Spørgsmål nr. 2 til B 6 
Ministeren bedes fremsende de retningslinjer der gælder for MINUSMAs 
håndtering af fanger, tilsyn i fængsler mm. og hvordan de danske sol-
dater skal agere, såfremt de observerer ureglementeret behandling af 
fanger. Ministeren bedes også vurdere risikoen for, at danske soldater i 
MINUSMA vil komme i situationer, hvor der tages fanger. 
 
Svar: 
Forsvarskommandoen vurderer det usandsynligt, men ikke udelukket, 
at danske soldater i MINUSMA vil kunne komme i situationer, hvor 
danske soldater foretager frihedsberøvelse. 
 
Håndtering af eventuelle frihedsberøvede vil skulle ske i henhold til de 
retningslinjer, som FN har udstedt herom for missionen. FN’s retnings-
linjer og procedurer herfor i MINUSMA vedlægges. 
 
Forsvarets handlepligt og meldepligt er beskrevet i svar på Folketingets 
Forsvarsudvalgs spørgsmål nr. 7 til B 50 af den 20. december 2017 
som følger:  
 
”Forsvaret er underlagt handlepligt og meldepligt, hvilket betyder, at 
personellet generelt skal være opmærksomt på, om der begås over-
trædelser af den humanitære folkeret og/eller menneskerettighederne, 
herunder om der udøves tortur eller anden grusom, umenneskelig eller 
nedværdigende behandling. Hvis der er kendskab til eller mistanke om, 
at nogen overtræder eller har til hensigt at overtræde disse regler, skal 
dette om muligt forhindres. Hvis det konstateres, at sådanne krænkel-
ser har fundet sted, skal relevante og mulige forholdsregler træffes for 
at hindre fortsatte krænkelser, f.eks. ved rapportering om forholdet til 
vedkommendes overordnede. Mistanker om eller konstaterede over-
trædelser af humanitær folkeret og/eller grundlæggende menneskeret-
tigheder, herunder tortur eller anden grusom, umenneskelig eller ned-
værdigende behandling, skal under alle omstændigheder snarest muligt 
rapporteres ad kommandovejen til Værnsfælles Forsvarskommando.” 
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Det kan desuden oplyses, at Forsvarskommandoen som vanligt vil ud-
arbejde missionsspecifikke direktiver for de danske militære bidrag til 
MINUSMA. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Trine Bramsen 
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