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Besvarelse af spørgsmål nr. 244 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 244 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 15. november 2021. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF). 
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Spørgsmål nr. 244 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for, om det er korrekt, at PET er blevet 

presset af regeringen i sagen om danske kvinder og børn i Sy-

rien? Der henvises til artiklen ”Afsløring: PET presset i Syrien-

sagen”, Ekstra Bladet, den 13. november 2021.” 

 

Svar: 

 

Task Force Evakuering, der blev nedsat den 30. marts 2021, bestod af re-

præsentanter fra Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Udlændinge- og In-

tegrationsministeriet, Forsvarsministeriet samt Social- og Ældreministeriet. 

Dertil blev underliggende myndigheder, herunder Politiets Efterretningstje-

neste (PET), Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og Sundhedsstyrelsen, 

inddraget efter behov.  

 

I lyset af udviklingen med yderligere forværring af bl.a. den sikkerhedsmæs-

sige situation i og omkring lejrene i det nordøstlige Syrien og usikkerheden 

om lejrenes fremtid, som belyst af taskforcen, anmodede Justitsministeriet 

den 16. maj 2021 PET om at udarbejde en sikkerhedsmæssig vurdering i 

forhold til en samlet håndtering af de tre kvinder med dansk statsborgerskab 

og deres børn i lejrene. Vurderingen skulle forholde sig til de sikkerheds-

mæssige aspekter af om nødvendigt at tilbyde evakuering af både de tre dan-

ske mødre og deres børn til Danmark. 

 

PET fremsendte den 18. maj 2021 sin sikkerhedsmæssige vurdering i for-

hold til en samlet håndtering af de tre kvinder med dansk statsborgerskab og 

deres børn i lejrene i det nordøstlige Syrien til Justitsministeriet. 

 

Som det fremgår af Justitsministeriets besvarelse af 2. juli 2021 af spørgs-

mål nr. 1167 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg, har der i forbindelse 

med PET’s udarbejdelse af sikkerhedsvurderingen været dialog mellem 

Justitsministeriet og PET. En sådan dialog er helt naturlig og ændrer ikke 

ved, at sikkerhedsvurderingen er udtryk for PET’s faglige vurdering.  

 

 


