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Svar på § 20-spørgsmål nr. S 698 stillet den 11. januar 2021 af Karina 
Lorentzen Dehnhardt (SF) til udenrigsministeren 
 
Spørgsmål 
Mener udenrigsministeren, at danske myndigheder først kan love at hjælpe en 
dansk familie i en fangelejr i Syrien for derefter at stikke af fra sit løfte? 

 
Svar 
Jeg kan ikke inden for rammerne af et § 20-spørgsmål udtale mig nærmere om 
den konkrete sag, der omtales i den artikel, der henvises til i spørgsmålets 
begrundelse.  
 
Regeringens holdning til fremmedkrigere er velkendt. Fremmedkrigere, som har 
kæmpet imod danske værdier om demokrati og frihed, er uønskede i Danmark. 
Da de forlod Danmark, vendte de den danske stat ryggen og kan nu ikke med 
rimelighed forvente, at den danske udenrigstjeneste yder dem bistand i udlandet. 
 
Derfor er lov om udenrigstjenesten blevet ændret under den nuværende 
regering med klar opbakning i Folketinget, så der er mulighed for at afskære 
eller begrænse adgangen til konsulær og anden bistand i udlandet, når der er 
grund til at antage, at en fremmedkriger uden tilladelse er indrejst eller har 
opholdt sig i et forbudsbelagt område eller har deltaget i aktiviteter i udlandet, 
der kan indebære eller forøge en fare for statens eller andre staters sikkerhed. 
Børn af fremmedkrigere vil dog ikke være afskåret fra at få sådan bistand. 
 
I ekstraordinære tilfælde kan det være relevant at overveje, om der skal ske 
evakuering af børn af danske eller tidligere danske statsborgere fra lejrene i det 
nordøstlige Syrien. Det gælder i de tilfælde, hvor den helbredsmæssige situation 
måtte tilsige det.  
 
Det kan supplerende oplyses, at det generelt er meget komplekst at planlægge 
og gennemføre evakueringer i et aktivt konfliktområde som det nordøstlige 
Syrien, som samtidig kontrolleres af en ikke-statslig aktør.  
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Såfremt udenrigstjenesten i en konkret sag – sammen med andre danske 
myndigheder – måtte afsøge mulighederne for eventuelt at kunne gennemføre 
en evakuering, er det ikke ensbetydende med, at der er givet tilsagn eller lovning 
på, at en sådan evakuering vil kunne gennemføres.  
 
Udenrigstjenestens mulighed for at yde bistand i konkrete sager vil i øvrigt 
løbende kunne ændre sig, herunder som følge af ændrede faktiske forhold. 

 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Jeppe Kofod 


