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Svar på § 20-spørgsmål nr. S 935 stillet den 15. februar 2021 af Rosa 
Lund (EL) til udenrigsministeren 

 

Spørgsmål 
Hvorfor har udenrigsministeren ikke kommunikeret regeringens linje om 
praksisskifte i forhold til adskillelse af børn fra deres forældre mere 
kontinuerligt og mere klart til Folketinget og støttepartierne? 
 
Svar 
Jeg kan ikke genkende det billede, som tegnes. Jeg har således 
kommunikeret både kontinuerligt og klart om regeringens linje over for 
børn af fremmedkrigere. På det åbne samråd i Udenrigsudvalget den  
6. september 2019, kort tid efter regeringens tiltrædelse, fremlagde jeg 
sammen med justitsministeren regeringens linje og gjorde det klart, at 
børnene er i en situation, som forældrene har skabt, og som forældrene 
derfor må tage ansvaret for.   
 
Som jeg også sagde på dette samråd, kan det dog ikke udelukkes, at den 
helbredsmæssige situation for det enkelte barn i nogle tilfælde vil kunne 
udvikle sig på en måde, der ekstraordinært kan give anledning til handling 
fra dansk side. Et barn, der er ledsaget af sin mor, vil dog som 
udgangspunkt alene søges evakueret, hvis barnet befinder sig i en alvorlig 
helbredssituation, som ikke kan behandles lokalt, og som ubehandlet 
enten kan udvikle sig livstruende eller kan give alvorlige, permanente mén.  
 
I den forbindelse slog jeg fast, at en evakuering af et barn, der opholder 
sig i en af lejrene med sin mor, vil have undtagelsens karakter og kræve, at 
moderen samtykker til adskillelsen fra sit barn. Dette, fordi 
fremmedkrigere er uønskede i Danmark og må tage konsekvensen af deres 
valg og blive væk. 
 
Den linje over for børn af fremmedkrigere er fortsat gældende, hvilket jeg 
gentog på det åbne samråd i Retsudvalget den 1. oktober 2020, ligesom 
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jeg har gentaget linjen i en række besvarelser til Folketingets udvalg. Linjen 
er også blevet systematisk kommunikeret i forbindelse med svar på en 
række henvendelser fra medierne. 

 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Jeppe Kofod 
 
 
 

 
 


