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Besvarelse af spørgsmål nr. 568 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 568 (Alm. del), som Folketin-

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

målet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).  
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Spørgsmål nr. 568 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil 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 oplyse, om regeringen 
læser den nye vurdering fra PET af 18. maj 2021 som en direkte 
anbefaling til at hjemtage de danske kvinder og deres børn fra 
Syrien?” 

 

Svar: 

 

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

mæssige situation i og omkring lejrene i det nordøstlige Syrien og usikker-

heden om lejrenes fremtid, som belyst af Task Force Evakuering, anmodede 

Justitsministeriet den 16. maj 2021 Politiets Efterretningstjeneste (PET) om 

at udarbejde en sikkerhedsmæssig vurdering i forhold til en samlet håndte-

ring 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. 

 

Det fremgår af PET’s sikkerhedsmæssige vurdering i forhold til en samlet 

håndtering af de tre kvinder med dansk statsborgerskab og deres børn i lej-

rene i det nordøstlige Syrien (side 5) af 18. maj 2021, at:  

 

”I lyset af den aktuelle usikre situation i lejrene, og ud fra en 
samlet vurdering af de sikkerhedsmæssige forhold, er det PET’s 
vurdering, at det – i det omfang det ikke viser sig realistisk at 
evakuere danske børn uden deres mødre – vil være mest hen-
sigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at søge de tre danske kvin-
der evakueret sammen med deres børn. Denne løsning vurderes 
således samlet set at være forbundet med færrest usikkerheds-
momenter i forhold til håndteringen af den trussel de pågæl-
dende personer vil kunne udgøre på sigt mod Danmark og dan-
ske interesser i udlandet.”  

 

2. Regeringen ønsker at beskytte Danmark og danskernes sikkerhed, og der-

for lyttede regeringen til PET’s vurdering. 

  


