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30. november 2020 til udenrigsministeren 
 
Spørgsmål 295 
Vil ministeren redegøre for, hvor mange danske børn under 18 år, der lige nu 
opholder sig i Al-hol og Al-Roj lejrene i det nordlige Syrien? 
 
Svar 
Udenrigsministeriet har anmodet Justitsministeriet om bidrag til besvarelse af 
spørgsmålet. Justitsministeriet har oplyst følgende: 
 

”Ifølge Politiets Efterretningstjenestes (PET) oplysninger opholder der 
sig ca. 40 børn af danske statsborgere i konfliktzonen. PET har 
herudover oplysninger om, at ca. 10 børn af personer, som tidligere har 
haft opholdstilladelse i Danmark, også opholder sig i konfliktzonen. Af 
de i alt ca. 50 børn af personer udrejst af Danmark opholder ca. 30 sig 
i det nordøstlige Syrien, primært i lejrene al-Roj og al-Hawl. De ca. 30 
børn er mellem 0 og 14 år gamle. De øvrige børn opholder sig ifølge 
PET’s oplysninger bl.a. i det nordvestlige Syrien og i Tyrkiet.”  

 
Udenrigsministeriet har via kontakt til pårørende i Danmark eller deres 
partsrepræsentanter kendskab til i alt 19 børn af – eller knyttet til – danske eller 
tidligere danske statsborgere, der opholder sig i al-Hol- og Roj-lejrene i det 
nordøstlige Syrien med deres mødre. Af de 19 børn er 9 født i Danmark, mens 
10 er født i konfliktzonen.  

 
For de børn, som er født i konfliktzonen, gælder det, at deres danske indfødsret 
ikke er fastslået. I et enkelt tilfælde har de pårørende til en af mødrene oplyst, at 
barnet ikke er et biologisk barn, men derimod et forældreløst barn, som kvinden 
har taget til sig. 
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Udenrigsministeriet har anmodet Udlændinge- og Integrationsministeriet om 
bidrag til besvarelse af spørgsmålet. Udlændinge- og Integrationsministeriet har 
oplyst følgende: 
  

”For personer født fra den 1. februar 1999 til og med den 30. juni 2014 
følger det af § 1, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 om 
dansk indfødsret, at et barn erhverver dansk indfødsret ved fødslen, 
hvis faderen eller moderen er dansk. Er barnets forældre ikke gift, og 
er kun faderen dansk, erhverver barnet kun dansk indfødsret, hvis det 
er født her i riget. 
 
Det følger videre af § 2, at har et barn af en dansk far og en udenlandsk 
mor ikke erhvervet dansk indfødsret ved fødslen, erhverver barnet 
dansk indfødsret ved forældrenes indgåelse af ægteskab. Det er en 
forudsætning, at barnet på tidspunktet for ægteskabets indgåelse er ugift 
og under 18 år. 
 
I tillæg hertil gælder det fra 1. juli 2002, efter indfødsretslovens § 2 B, 
at et ægteskab, der er indgået af en person, som i forvejen er gift, ingen 
retsvirkninger har efter denne lov, så længe begge ægteskaber består. 
 
For børn født den 1. juli 2014 eller senere følger det af 
indfødsretslovens § 1, stk. 1, bl.a., at et barn erhverver dansk indfødsret 
ved fødslen, hvis faderen, moderen eller medmoderen er dansk.  
 
Den automatiske erhvervelse af dansk indfødsret ved fødslen er 
dermed betinget af, at barnet er beslægtet med en dansk far, mor eller 
medmor.  
 
Det følger dog af indfødsretslovens § 1, stk. 2, at et barn født efter den 
1. februar 2020 i et område omfattet af straffelovens § 114 j, stk. 3, ikke 
erhverver dansk indfødsret ved fødslen efter en forælder, hvis denne 
forælder uden tilladelse, og uden at indrejsen eller opholdet er led i 
udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller 
hverv, er indrejst eller opholder sig i området, medmindre barnet 
derved bliver statsløst.”  

 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Jeppe Kofod 


