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Tale til brug for udenrigsministeren ved besvarelse af REU alm. del 

samrådsspørgsmål AQ den 22. juni 2022 

Tak for ordet og tak for samrådsspørgsmålet.  

Spørger [Rosa Lund] har i sit samrådsspørgsmål [AQ] bedt mig om 

at ”uddybe mine udtalelser i artiklen ”Lægerapport slår alarm: 

Danske børn i fangelejre i Syrien er underernærede, og én bør 

indlægges” fra dr.dk den 8. april 2022, herunder redegøre for om 

det er en overraskelse for ministeren, at børnene har fået det værre 

af at være i IS-fangelejren?” 

Jeg vil for overblikkets skyld og i lyset af den seneste udvikling for 

de fem danske børn, der fortsat befinder sig i Roj-lejren, begynde 

med at give en status. Dernæst vil jeg besvare den del af 

spørgsmålet, der vedrører udsagnet om, at børnene har fået det 

værre. Jeg vil undervejs i min besvarelse adressere og uddybe 

øvrige centrale udsagn i den artikel, som spørger refererer til.  

Lad mig også allerede indledningsvist understrege, at jeg på et 

åbent samråd naturligvis ikke kan gå i detaljer i de enkelte sager. 

Heller ikke om de enkelte børns helbredssituation.  

 

 

Offentligt
REU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 1063

Retsudvalget 2021-22



 
 

2 
 

Regeringen besluttede allerede i maj sidste år at tilbyde alle de 

danske børn i lejrene i det nordøstlige Syrien evakuering. Fordi vi 

anser dem som omfattet af kriterierne for medicinsk evakuering i 

lyset af den forværrede situation i lejrene. Den beslutning blev 

truffet på baggrund af afrapporteringen fra Task Force Evakuering.  

Børnene kunne altså have været i Danmark for længst – hvis deres 

mødre havde givet samtykke til det. Regeringen er klar til en 

evakueringsoperation, som kan hente børnene hjem.  

De tre mødre er administrativt frataget deres danske 

statsborgerskab, da de vurderes at have udvist en handlemåde, som 

er til alvorlig skade for landets vitale interesser. 

Der er altså tale om en markant anderledes situation end for de 

kvinder, der blev evakueret sidste år. For yderligere spørgsmål 

vedrørende kvindernes statsborgerskab må jeg henvise til 

Udlændinge- og Integrationsministeriet, som har ressort på de 

forhold.  

For spørgsmål vedrørende sikkerhedsvurderinger af kvinderne må 

jeg henvise til Justitsministeriet. 

---o0o--- 

Nu til status.  
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Det fremgik af Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige vurdering af 

børnene fra maj sidste år, at ingen af de tilsete børn på daværende 

tidspunkt havde akut livstruende sygdomme. Men der var risiko 

for, at børnenes sundhedstilstand kunne forværres yderligere under 

fortsat ophold i lejren. 

På baggrund af nye oplysninger pegede Sundhedsstyrelsen i 

udgangen af marts i år på, at der var sket en yderligere forværring 

af sundhedstilstanden hos nogle af de tilbageværende børn. I lyset 

af den udvikling besluttede regeringen derfor at igangsætte 

planlægningen af en evakueringsaktion med håb om at få lov til at 

hjælpe børnene.  

Evakuering af børnene forudsætter som bekendt først og fremmest, 

at mødrene samtykker til, at børnene evakueres uden mødrene.  

Dertil kommer accept fra den kurdisk dominerede 

lokaladministration og naturligvis, at den sikkerhedsmæssige 

situation tillader det. 

Regeringen besluttede også at iværksætte konkrete tiltag, som 

kunne hjælpe børnene på den korte bane. I april og igen medio maj 

blev en lægefaglig mission derfor sendt til regionen for at tilse 

børnene i lejren og afdække muligheder for lokal behandling.  
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Missionen i april måtte afblæses på grund af en sidste øjebliks 

ændring af sikkerhedssituationen. I maj lykkedes det delegationen 

at gennemføre et besøg i Roj-lejren og tilse flere af børnene. En af 

mødrene ville ikke samtykke til, at de danske læger kunne tilse 

hendes børn. 

Jeg er glad for, at det lykkedes de danske læger at tilse flere af 

børnene. Men jeg er ærgerlig og dybt uforstående over for, at en af 

mødrene ikke tog imod tilbuddet om lægetjek af hendes børn. 

Delegationen mødtes også med en af de humanitære 

organisationer, som er tilstede i Roj-lejren, for at drøfte 

sundhedssituationen generelt samt konkrete muligheder for lokal 

behandling af børnene. 

Som nævnt indledningsvist kan jeg ikke gå i nærmere detaljer om 

børnenes private og individuelle helbredssituation. 

Som vi allerede ved fra Task Force Evakuerings afrapportering, er 

der risiko for, at børnenes sundhedstilstand yderligere forværres 

under ophold i lejren. Den risiko består.  

Som det også vil være kendt fra medierne over weekenden viser 

lægernes seneste vurdering, at der i løbet af det seneste år er sket 

en forværring, men fortsat ikke akut livstruende udvikling i 

helbredstilstanden hos de tilsete børn.  
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Børnenes forværrede helbredstilstand er desværre helt som 

forudset af Task Force Evakuering. 

Derfor gentager jeg – som vi har sagt i over et år nu – i en direkte 

appel til de her mødre: Giv os nu lov til at hjælpe jeres børn, før 

der opstår en akut situation. Giv lægerne adgang til at tilse dem. 

Og giv os lov til at hente børnene til Danmark. Her kan de få den 

behandling, de har brug for, og den fremtid i trygge rammer de 

fortjener. 

Mødrene har fået frataget deres danske statsborgerskab. De har 

ikke noget at gøre i Danmark. Nu er det på tide, at de sætter deres 

børns ve og vel over deres eget ønske om, at blive hentet til 

Danmark. 

Dét Danmark, de selv har vendt ryggen til, da de valgte at rejse til 

Islamisk Stat. Et af menneskehedens mest brutale terror- og 

voldsregimer. Det var et valg, de her voksne kvinder traf – og det 

har konsekvenser.  

Derfor er regeringens holdning også både klar og uforandret: Vi er 

parat til at evakuere børnene. Men kvinderne har selv fravalgt en 

fremtid i Danmark. 

 ---o0o--- 
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Rosa Lund spørger, om ”det er en overraskelse [for ministeren], 

at børnene har fået det værre af at være i IS-lejren”.  

Dertil kan jeg svare: Nej, jeg er desværre ikke overrasket. Vi har 

hele tiden været klar over, at Roj-lejren ikke er et godt sted for børn 

at være.  

Det er en ulykkelig situation for børnene, som står i en svær og trist 

situation på grund af deres mødres uforståelige valg. 

Derfor har jeg også gentagne gange appelleret til mødrene om, at 

give os lov til at hjælpe deres børn. Vi er klar til at rykke hurtigt, 

hvis vi får lov. Det er op til mødrene, om børnene skal blive i lejren 

eller ej – om de vil samtykke til, at lade deres børn evakuere. 

---o0o--- 

Mødrene vil derimod ikke blive tilbudt evakuering. De har fået 

administrativt frataget deres danske statsborgerskab, da de 

vurderes at have udvist en handlemåde, som er til alvorlig skade 

for landets vitale interesser. De er ikke længere velkomne i 

Danmark.  

---o0o--- 
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Vi forsøger at bistå børnene under de nuværende omstændigheder. 

Myndighederne er i dialog med lokale humanitære organisationer 

om, hvordan der konkret kan følges op med behandling af børnene 

lokalt. 

Vi har også besluttet at forlænge den midlertidige sundhedsfaglige 

rådgivningsfunktion frem til udgangen af august. Ordningen 

indebærer, at en dansk børnelæge telefonisk kan rådgive pårørende 

i Danmark og – i det omfang det er muligt – børnenes mødre i 

lejrene om børnenes sundhedstilstand.  

Men lad mig også understrege, at Syrien ikke er Danmark. Børnene 

kan af gode grunde ikke få den samme lægehjælp eller støtte, som 

de ville kunne i Danmark.  

Vi fortsætter planlægningen af en mulig evakuering for det 

tilfælde, at mødrene måtte vælge at samtykke. Regeringens tilbud 

fra maj sidste år står ved magt.  

Og lad mig også slå fast: Det er myndighedernes vurdering, at der 

ikke er noget retligt til hinder for at evakuere børnene uden deres 

mødre. Det blev afklaret i forbindelse med Task Force Evakuerings 

rapport allerede sidste år. Vurderingen af, om et samtykke kan 

anses for at være frivilligt og informeret, vil bero på en konkret 

vurdering. 
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Jeg håber, at mødrene vil gøre brug af tilbuddet, så børnene kan 

forlade lejren.  

Lad mig afslutningsvist gentage og understrege, at vi fra 

regeringens side er klar til at evakuere de fem børn. Og det har vi 

været længe. Men det kræver samtykke fra mødrene. Det er deres 

valg som mødre, hvorvidt deres børns fremtid skal ligge i 

Danmark. 

De her børn kunne være i Danmark for længst. Det ville deres 

mødre ikke samtykke til. Forhåbentligt kan de være i Danmark 

relativt hurtigt – hvis deres mødre giver os lov til at hjælpe dem og 

giver samtykke til, at vi kan evakuere børnene. 

Tak for ordet.  


