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REU alm. del – svar på spørgsmål nr. 970 fra Pernille Vermund 

(NB) stillet den 16. april 2021 til udenrigsministeren 
 
Spørgsmål 
Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 15. april 2021 om hjemtagelse 
af børn fra Syrien, evt. ved hjælp af bidrag fra andre ministre, redegøre for 
henholdsvis børnenes og forældrenes rettigheder, i tilfælde af at børnene 
hentes til Danmark fra Syrien, for at afklare hvilke retslige forpligtelser der 
eksisterer eller kan opstå, som kan medføre en mulighed for forælderens 
tilbagevenden til Danmark, idet besvarelsen også bedes behandle barnets 
og forældrenes rettigheder - og dermed udstrækningen af Danmarks for-
pligtelser – opdelt efter personernes status som danske statsborgere, uden-
landske statsborgere, eller tidligere danske statsborgere? 
 
Svar  
Udgangspunktet er, at dansk lovgivning finder anvendelse på dansk terri-
torium. Det samme gælder de menneskerettighedskonventioner, Danmark 
har tiltrådt, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. 
 
I det omfang børn og forældre hentes til Danmark, vil dansk lovgivning 
og internationale konventioner være gældende, når de pågældende kom-
mer til Danmark. Hvilke rettigheder og pligter, der vil gælde i det enkelte 
tilfælde, afhænger af de konkrete omstændigheder i den enkelte sag.  
 
For en overordnet beskrivelse af hvilke retlige forpligtelser, der eksisterer 
eller kan opstå, som kan medføre en mulighed for forælderens tilbageven-
den til Danmark, henvises der til justitsministerens besvarelser af 7. april 
2021 af spørgsmål nr. 759 og 773 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg. 
 
Afslutningsvist kan der henvises til, at regeringen sammen med Venstre, 
Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og 
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Liberal Alliance den 30. marts 2021 har besluttet at etablere en hurtigtar-
bejdende tværministeriel ”Task Force Evakuering”, som bl.a. har fået til 
opgave senest medio maj 2021 at udarbejde konkrete modeller for, hvor-
dan evakuering af børn kan gennemføres hurtigst muligt uden deres for-
ældre. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 

Jeppe Kofod 


