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Spørgsmål 
Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 15. april 2021 om hjemtagelse 
af børn fra Syrien redegøre for, hvilke konsekvenser det vil få, hvis 
mødrene til de danske børn afviser en anmodning om at give samtykke til 
adskillelse fra deres børn? 
 
Svar 
Regeringen har som bekendt indgået en politisk aftale med Venstre, 
Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og 
Liberal Alliance om at etablere en hurtigt arbejdende tværministeriel ’Task 
Force Evakuering’, der skal afdække, om evakuering af de danske børn 
uden deres forældre på baggrund af en individuel vurdering vil kunne 
gennemføres på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og inden for 
rammerne af Danmarks konventionsmæssige forpligtelser, udarbejde 
konkrete modeller herfor og tage relevante skridt til forberedelse af 
evakueringer.  
 
Så snart resultatet af arbejdet i task forcen foreligger, vil regeringen tage 
initiativ til fornyede politiske konsultationer om den samlede håndtering 
af de danske børn i lejrene.  
 
Som det fremgår af den politiske aftale, fortsætter den eksisterende 
myndighedsgruppe, som belyser konkrete, individuelle sager om eventuel 
medicinsk evakuering af børn, sit arbejde parallelt med arbejdet i task 
forcen.  
 
Hvis Udenrigsministeriet – efter en grundig belysning af en sag i 
myndighedsgruppen – beslutter at tilbyde bistand til en medicinsk 
evakuering af et barn, vil det i praksis være moderen, der – som 
forældremyndighedsindehaver – skal beslutte, om hun ønsker at benytte 
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sig heraf. Hvis moderen ikke ønsker dette, vil Udenrigsministeriet ikke gå 
videre med forberedelserne af en evakuering. Det bemærkes, at tilbuddet 
om bistand til medicinsk evakuering i det tilfælde ikke bortfalder, og at 
moderen således vil have mulighed for at ombestemme sig. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Jeppe Kofod 


