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Det Udenrigspolitiske Nævn
Christiansborg 

Folketinget er tidligere blevet orienteret om løsladelser af personer, 
som danske styrker som led i deltagelse i den internationale sikker-
hedsstyrke ISAF har frihedsberøvet og overdraget til retsforfølgning 
ved de afghanske myndigheder og til afsoning i afghanske fængsler. 
Folketinget blev senest ved brev af 13. marts 2015 af daværende for-
svarsminister Nicolai Wammen orienteret om løsladelse af den næstsid-
ste overdragne person.

I forlængelse heraf kan jeg oplyse, at Forsvarsministeriet medio okto-
ber 2020 har modtaget underretning om, at den sidste person, som 
oprindeligt blev frihedsberøvet af danske styrker under ISAF og efter-
følgende overdraget til retsforfølgning ved de afghanske myndigheder 
og afsoning i afghanske fængsler, nu er blevet løsladt. Vedkommende 
blev den 29. december 2013 idømt 15 års fængsel for at udlægge 
vejsidebomber og for medlemskab af Taleban. Straffen blev efterføl-
gende af den afghanske højesteret nedsat til 10 års fængsel. 

Siden overdragelsen til de afghanske myndigheder er der blevet gen-
nemført regelmæssige tilsyn med den pågældende. Tilsynene er siden 
august 2014 gennemført af den afghanske uafhængige menneskeret-
tighedsorganisation (AIHRC).

AIHRC har om den konkrete løsladelse oplyst, at den pågældende blev 
løsladt fra Parwan-fængslet i Bagram den 12. april 2020. Vedkom-
mende har således ved løsladelsen afsonet knap 7 ud af de 10 års 
fængselsstraf. Løsladelsen er ifølge AIHRC sket på baggrund af et præ-
sidentielt dekret og er blevet effektueret i forbindelse med de igangvæ-
rende fredsforhandlinger og løsladelse af et større antal personer med 
tilknytning til Taleban. 

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at danske styrker ikke har 
foretaget frihedsberøvelser siden overgangen til den nuværende mis-
sion ”Resolute Support Mission”, som blev initieret den 1. januar 2015, 
og hvor opgaven for danske styrker har bestået i støtte og rådgivning 
til de afghanske nationale sikkerhedsstyrker. 

Med venlig hilsen

Trine Bramsen
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