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Besvarelse af spørgsmål nr. 771 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 771 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 10. marts 2021. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF). 
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Spørgsmål nr. 771 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 4. marts om hjem-
tagelse af danske børn fanget i teltlejren i Syrien, jf. REU alm. 

del – samrådsspm. U-W, om der er foretaget sikkerhedsvurde-

ringer både af alle de danske børn og forældrene, som pt. ophol-

der sig i teltlejren i Syrien, eller er der personer der ikke forelig-

ger sikkerhedsvurderinger for?” 

 

Svar: 

 

Det fremgår af den seneste Vurdering af Terrortruslen mod Danmark, som 

blev offentliggjort den 31. marts 2021, at Center for Terroranalyse (CTA) 

vurderer, at personer, der er eller har været udrejst fra Danmark til konflikt-

zonen i Syrien/Irak, kan udgøre en trussel mod Danmark eller mod danske 

interesser i udlandet. Det gælder både mænd og kvinder, og uanset om per-

sonerne opholder sig i konfliktzonen, er returneret til Danmark eller ophol-

der sig i et andet land i eller uden for Europa. Den mulige trussel er ikke 

begrænset til eventuel angrebsplanlægning, men vedrører også radikalise-

ring af andre personer, propagandavirksomhed, logistisk støtte, terrorfinan-

siering og anden terrorrelateret virksomhed. 

 

Også personer udrejst fra andre lande end Danmark, herunder fra andre eu-

ropæiske lande, kan udgøre en trussel mod Danmark og danske interesser i 

udlandet. Truslen fra andre landes udrejste udgår i første række – men ikke 

udelukkende – fra personer, der opholder sig i lande, som grænser op til 

Danmark. 

 

En persons udrejse til en konfliktzone for at støtte en militant islamistisk 

dagsorden betyder dog ikke nødvendigvis, at personen udgør en terrortrussel 

mod Danmark eller danske interesser i udlandet. Terrortruslen beror på en 

konkret vurdering af den enkeltes hensigt og kapacitet til at angribe danske 

mål. Blandt relevante faktorer er den udrejste persons fortsatte sympati for 

militant islamisme og tilknytning til militant islamistiske grupper samt per-

sonens eventuelle våbentræning og deltagelse i kamphandlinger. Ifølge 

CTA’s oplysninger har syv procent af alle gennemførte og afværgede an-
greb i Vesten siden 2014 involveret gerningspersoner, der har været udrejst 

til Syrien/Irak. 
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Justitsministeriet har i øvrigt til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhen-

tet en udtalelse fra Politiets Efterretningstjeneste (PET), der har oplyst føl-

gende: 

 

”PET kan ikke inden for rammerne af en folketingsbesvarelse 

bidrage med konkrete oplysninger om efterretningstjenestens 

arbejde, herunder om tilrettelæggelse af konkrete efterretnings- 

og efterforskningsindsatser samt spørgsmål om konkrete oplys-

ninger, som PET måtte være i besiddelse af, herunder konkrete 

oplysninger om efterretningstjenestens kendskab til enkeltper-

soner.” 
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