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Folketingets Forsvarsudvalg 
Christiansborg 
 
 
 
 
 
Medlem af Folketinget Niels Flemming Hansen (KF) har den 27. juli 
2021 stillet følgende FOU spørgsmål nr. 234, som hermed besvares. 
 
Spørgsmål nr. 234: 
”Hvad har forsvarsministeren og Forsvarsministeriet gjort, og hvad på-
tænkes der gjort, m.h.t. de afghanske tolke, der har arbejdet for de 
danske styrker i Afghanistan og som nu er nervøse for at blive ladt i 
stikken i Afghanistan?” 
 
Svar: 
Som bekendt indgik regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radi-
kale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Allian-
ce, Kristendemokraterne og Alternativet den 11. august 2021 en aftale 
om nye støttetiltag for truede afghanske lokaltansatte med dansk til-
knytning.  
 
Partierne bag aftalen er henset til den hastigt forværrede situation i 
Afghanistan efterfølgende blevet enige om at gøre alt for også at få de 
tolke, som har samarbejdet med danske soldater, ud af Afghanistan og 
til Danmark. 
 
Der er iværksat en oplysningsindsats med opfordring til, at tolke, som 
gennem årene har samarbejdet med danske soldater, hurtigst muligt 
kontakter de relevante danske myndigheder. Jeg har i den forbindelse 
også offentligt opfordret hertil.  
 
Der er desuden tilført ekstra ressourcer til håndteringen af de indkom-
ne ansøgninger, så de kan behandles hurtigt.  
 
Regeringen har i weekenden iværksat en større militær operation for at 
få bl.a. tolke, som har samarbejdet med danske soldater, og deres fa-
milier evakueret ud af Kabul snarest muligt. Forsvaret arbejder i øje-
blikket i døgndrift for at gennemføre evakueringerne, og ingen må væ-
re i tvivl om, at alle løsningerne tages i anvendelse i denne svære situ-
ation.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Trine Bramsen 
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