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Medlem af Folketinget Peter Seier Christensen (NB) har den 26. august 
2021 stillet følgende spørgsmål nr. 260, som hermed besvares.  
 
Spørgsmål nr. 260: 
Kan ministeren bekræfte, at Forsvarets Efterretningstjeneste og tidlige-
re udsendte danske kampgrupper tidligere har rejst tvivl om loyaliteten 
blandt lokalt ansatte i Afghanistan? 
 
Svar: 
Jeg henviser indledningsvis til min samtidige besvarelse af FOU 
spørgsmål nr. 259 for så vidt angår ansættelsesforhold for lokalt ansat-
te tolke.  
 
Til brug for besvarelsen af spørgsmålet, er der indhentet bidrag fra 
Forsvarskommandoen og Forsvarets Efterretningstjeneste.  
 
Forsvarskommandoen oplyser: 
”Forsvaret har i forbindelse med de udsendte i bidrag i Afghanistan haft 
fokus på den militære sikkerhed, herunder operationssikkerhed og ikke 
mindst danske udsendte bidrags sikkerhed. Der har ved de udsendte 
enheder været en generel bevidsthed om, henset til vilkårene i missi-
onsområdet, at der potentielt kunne opstå en sikkerhedsrisiko i missi-
onsområdet i arbejdet med lokale samarbejdspartnere. 
 
Forsvarskommandoen er bekendt med to rapporteringer vedrørende 
tolkes mistænkelige adfærd – Én rapportering i 2012 og én rapporte-
ring i 2019.” 
 
Forsvarets Efterretningstjeneste oplyser: 
”FE har vurderet truslen for spionage i Afghanistan som værende HØJ, 
og truslen fra insider-faciliterede angreb som værende MIDDEL. Lokalt 
ansatte, der afpresses af eller sympatiserer med lokale aktører i Afgha-
nistan, er i den forbindelse blevet vurderet til potentielt at kunne udgø-
re en sikkerhedsrisiko. 
 
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har ikke været involveret i efter-
forskning af tolke tilknyttet de danske styrker i Afghanistan. 
 
FE har dog i 2020 rapporteret om, at der ved koalitionspartnere har 
været eksempler på lokalt ansatte, som har videregivet informationer 
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til Taliban.” 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Trine Bramsen 
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