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Besvarelse af spørgsmål nr. 860 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 860 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 29. marts 2021. Spørgs-

målet er stillet efter ønske Karina Lorentzen Dehnhardt (SF). 
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Spørgsmål nr. 860 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren kommentere artiklen "Mødre i syriske fange-

lejre kan godt dømmes for terror i Danmark – hvis de har passet 

børn og lavet mad til IS-jihadister" fra berlingske.dk den 23. 

marts 2021, og vil ministeren redegøre for om ministeren er enig 

i Jørn Vestergaards vurderinger, der fremgår af artiklen?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende: 

 

”Det følger af straffelovens § 114 e, at den som i øvrigt fremmer 

virksomheden for en person, en gruppe eller en sammenslut-

ning, der begår eller har til hensigt at begå handlinger omfattet 

af §§ 114, 114 a-d, straffes med fængsel indtil 8 år. Er den på-

gældende tilsluttet en væbnet styrke, kan straffen stige til fæng-

sel indtil 12 år eller under særligt skærpende omstændigheder til 

fængsel indtil 16 år. Som særligt skærpende omstændigheder 

anses navnlig tilfælde, hvor den pågældende har deltaget i 

kamphandlinger.  

 

Bestemmelsen i straffelovens § 114 e er en særlig medvirkens-

regel, der blev indført med lov nr. 542 af 8. juni 2006 om æn-

dring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love 

(Styrkelse af indsatsen for at bekæmpe terrorisme m.v.). Be-

stemmelsen bygger på den dagældende § 114 b i straffeloven.  

 

Det vil efter Rigsadvokatens opfattelse i alle tilfælde bero på en 

konkret vurdering af de samlede omstændigheder i en sag, i 

hvilket omfang f.eks. mødre, der har passet børn og lavet mad 

til IS-jihadister, vil kunne straffes for overtrædelse af straffelo-

vens § 114 e. Et strafansvar vil således forudsætte, at der konkret 

kan føres bevis for, at de pågældende har fremmet virksomhe-

den for en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår 

eller har til hensigt at begå f.eks. terrorisme.” 

 

Justitsministeriet kan i øvrigt henvise til Justitsministeriets besvarelse af 17. 

februar 2021 af spørgsmål nr. 568 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.  
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