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Besvarelse af spørgsmål nr. 962 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 962 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 16. april 2021. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Inger Støjberg (UFG). 
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Spørgsmål nr. 962 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for, hvor mange fædre til børn med 
dansk statsborgerskab, der rejste til Islamisk stat, der estimeres 
at være i live?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Po-

litiets Efterretningstjeneste (PET), der har oplyst følgende:  

 
”PET bemærker indledningsvist, at efterretningsvirksomhed i et 
konfliktområde er særdeles vanskeligt. De anførte tal er derfor 
forbundet med væsentlig usikkerhed, og de kan – som det også 
fremgår af nedenstående – løbende ændre sig som følge af nye 
efterretninger mv. 
 
PET vurderer, at der siden sommeren 2012 er mindst 161 perso-
ner, der er eller har været udrejst fra Danmark til Syrien/Irak for 
at tilslutte sig militant islamistiske grupper. Af disse er knap 
halvdelen på nuværende tidspunkt vendt tilbage til Danmark el-
ler har taget ophold i primært andre europæiske lande. Knap en 
tredjedel af det samlede antal udrejste er ifølge PET’s oplysnin-
ger omkommet i konfliktzonen. 
 
Det bemærkes, at vurderingen af antal udrejste er ændret (fra 
160 til 161) i forhold til PET’s seneste udgivelse af Vurdering 
af Terrortruslen mod Danmark (VTD’en) den 31. marts 2021. 
Det skyldes, at PET på baggrund af en konkret efterforskning 
har vurderet, at yderligere en person har tilsluttet sig militant 
islamistiske grupper i Syrien og Irak.  
 
32 voksne personer udrejst fra Danmark befinder sig fortsat i 
Syrien/Irak, eller i omkringliggende lande. Lidt under halvdelen 
af dem er kvinder. Ud af disse 32 personer er 10 danske stats-
borgere. De resterende 22 er udlændinge. 10 af disse udlæn-
dinge har haft opholdstilladelse i Danmark, da de udrejste. De 
10 udlændinges opholdstilladelse er efterfølgende bortfaldet. Én 
person har fortsat dansk opholdstilladelse. De resterende 11 ud-
lændinge har fået frataget deres danske statsborgerskab admini-
strativt.   
 
Det bemærkes, at også tallene vedrørende danske statsborgere, 
udlændinge og tidligere danske statsborgere er ændret i forhold 
til PET’s seneste udgivelse af VTD’en den 31. marts 2021, idet 
yderligere én udrejst person siden den 31. marts 2021 admini-
strativt har fået frataget sit danske statsborgerskab. 
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PET kan ikke inden for rammerne af en folketingsbesvarelse re-
degøre nærmere for efterretningstjenestens arbejde, herunder 
spørgsmål om oplysninger, som PET måtte være i besiddelse af, 
herunder konkrete oplysninger om efterretningstjenestens kend-
skab til enkeltpersoner.” 
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