
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Side 1/3 

 

 

Besvarelse af spørgsmål nr. 565 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 565 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 14. februar 2022. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Michael Aastrup Jensen (V). 
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Spørgsmål nr. 565 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Kan ministeren i forlængelse af samrådet den 10. februar 2022 
om forløbet med udarbejdelsen af PET’s sikkerhedsvurdering af 
de danske kvinder og deres børn i Syrien redegøre for, om der 
findes fortilfælde, hvor PET på samme måde har været optaget 
af og involveret i lignende politiske sager?” 

 

Svar: 

 

En dansk regering har ikke tidligere skullet forholde sig til en mulig evaku-

ering af danske statsborgere i lejre i udlandet i en situation, hvor de pågæl-

dende statsborgere sandsynligt er radikaliserede og muligt fortsat tilhængere 

af militant islamistisk ideologi, og hvor der er usikkerhed om lejrenes frem-

tid. I den forstand har Politiets Efterretningstjeneste (PET) ikke på samme 

måde været involveret i lignende sager.  

 

Generelt kan Justitsministeriet oplyse, at PET efter § 1, stk. 1, nr. 4, i lov 

om Politiets Efterretningstjeneste (PET-loven) har til opgave at holde 

justitsministeren underrettet om forhold af betydning for landets indre sik-

kerhed, om forhold af væsentlig betydning inden for efterretningstjenestens 

virksomhed og om vigtige enkeltsager.  

 

Som jeg også redegjorde for under besvarelsen af samrådsspørgsmål V, var 

PET fra starten og løbende inddraget i Task Force Evakuerings arbejde, her-

under særligt den del af arbejdet, der handlede om trusselsvurderinger og de 

generelle aspekter vedrørende retsforfølgelse. PET deltog også i den fact-

finding mission til det nordøstlige Syrien, herunder i Roj- og Al-Hol-lejrene, 

der blev gennemført som en del af task forcens arbejde.  

 

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 Task Force Evakuering, anmodede 

Justitsministeriet den 16. maj 2021 PET om at udarbejde en sikkerhedsmæs-

sig 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 sikkerhedsmæssige aspekter af om nødvendigt at tilbyde evakuering af 

både de tre danske mødre og deres børn til Danmark. 
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PET fremsendte den 18. maj 2021 sin endelige sikkerhedsvurdering til 

Justitsministeriet. PET offentliggjorde senere samme dag vurderingen på sin 

hjemmeside. 

 


