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og Rosa Lund (EL) stillet den 4. februar 2021 til udenrigsministeren 
 
Spørgsmål 
Vil ministeren oplyse om, hvorvidt der i juni 2019 under denne regering 
skete et praksisskifte, så man kun ville hente enkelte børn ud af Syrien, 
hvis deres helbredstilstand var alvorligt truet og med risiko for at få 
alvorlige men, og på betingelse af, at moderen giver samtykke til at 
evakuere barnet uden at tage resten af familien med? I bekræftende fald, 
hvilket grundlag blev denne beslutning truffet på, blev der udarbejdet et 
internt notat eller andet skriftligt materiale f.eks. et mødereferat, som kan 
oversendes til Folketinget eventuelt i fortrolig form? Og i forlængelse 
heraf, hvilke tiltag gjorde ministeren for at informere Folketinget om 
ændringen i praksis? 
 
Svar 
Jeg kan her henvise til det åbne samråd i Udenrigsudvalget den  
6. september 2019, hvor jeg redegjorde for den medicinske evakuering af 
en hårdt såret 13-årig dreng med dansk statsborgerskab fra al-Hol-lejren i 
Syrien den 23. juni 2019, som skete med samtykke fra moderen, ligesom 
jeg redegjorde for den nuværende regerings linje i sager om børn af 
fremmedkrigere. 
 
Som jeg oplyste på samrådet, blev beslutningen om at evakuere drengen i 
juni 2019 truffet af Udenrigsministeriet efter en grundig belysning af 
sagens humanitære, sikkerhedsmæssige og retlige aspekter. Belysningen 
blev foretaget i myndighedsgruppen vedrørende fremmedkrigere udrejst 
fra Danmark og skete på grundlag af de kriterier, som den tidligere 
regering fremlagde på to åbne samråd den 27. marts 2019 i henholdsvis 
Udenrigsudvalget samt Udlændinge- og Integrationsudvalget.  
 
På samrådene den 27. marts 2019 i henholdsvis Udenrigsudvalget samt 
Udlændinge- og Integrationsudvalget redegjorde den daværende 
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justitsminister for etableringen af myndighedsgruppen med deltagelse af 
Forsvarsministeriet, Justitsministeriet, Udenrigsministeriet samt 
Udlændinge- og Integrationsministeriet samt for de hovedkriterier, som 
myndighedsgruppen – i overensstemmelse med princippet om 
sektoransvar – håndterede konkrete sager ud fra. Af disse hovedkriterier 
fremgik det blandt andet, at kerneprioriteten var at håndtere den 
sikkerhedsmæssige trussel mod Danmark, men at særlige humanitære 
og/eller forebyggelsesmæssige hensyn, f.eks. i forhold til mindreårige 
børn, kunne tale for, at personer blev hentet ud af konfliktzonen. 
 
I forhold til sagerne med mindreårige børn blev det på samrådet i 
Udlændinge- og Integrationsudvalget præciseret af den daværende 
udenrigsminister, at ”[h]jemtagelse af børn af humanitære årsager – og eventuelt 
deres mødre – kan kun komme på tale, hvis det vurderes at være forsvarligt ud fra 
hensynet til dansk sikkerhed. Det kan således ikke udelukkes, at f.eks. en mor må 
tage stilling til, om hun vil lade sine børn hjemtage af humanitære årsager, selvom hun 
ikke selv – på grund af sikkerhedsvurderingen af hende – vil få den mulighed.” 
 
Forud for evakueringen den 23. juni 2019 blev de – på dette tidspunkt – 
fungerende ministre for de myndigheder, som deltager i myndigheds-
gruppen, orienteret om beslutningen. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Jeppe Kofod 
 
 
 

 
 


