Kommissorium: ”Task Force Evakuering”
Situationen i lejrene i det nordøstlige Syrien er under fortsat forværring. Sikkerheden og sundhedsforholdene er dårlige, og der er omfattende mangel på basale ydelser, herunder medicin, sundhedsydelser og
rent drikkevand. Denne udvikling rammer børnene, som i modsætning til deres forældre er uden skyld i
deres aktuelle situation, særligt hårdt. Samtidig forøges radikaliseringsrisikoen, jo længere tid børnene
opholder sig i lejrene.
Der etableres derfor en hurtigt arbejdende tværministeriel ”Task Force Evakuering”, der skal afdække,
om evakuering af de danske børn uden deres forældre på baggrund af en individuel vurdering vil kunne
gennemføres på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og inden for rammerne af Danmarks konventionsmæssige forpligtelser, og udarbejde konkrete modeller herfor samt tage relevante skridt til forberedelse
af evakueringer. Målet med arbejdet er, at børn af danske forældre kan komme til Danmark hurtigst
muligt.
Task forcen vil bestå af Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet,
Forsvarsministeriet samt Social- og Ældreministeriet og med inddragelse af andre myndigheder efter behov.
Udenrigsministeriet vil være formand for task forcen, som vil bestå af kontorchefer/afdelingschefer fra
de involvererede ministerier. Der vil blive tilknyttet en styregruppe bestående af departementschefer fra
de deltagende myndigheder.
Task forcen skal senest den 15. maj 2021 afklare i hvilket omfang, det inden for Danmarks konventionsmæssige forpligtelser er muligt at foretage evakuering af børnene uden deres forælder/forældre og præsentere forslag til modeller for en sådan evakuering. Herefter vil forslagene blive genstand for en offentlig
høring. Parallelt med høringen vil der blive gennemført politiske konsultationer i den politiske aftalekreds.
Frem mod den 15. maj 2021 vil der blive indkaldt til en orientering om task forcens arbejde i den politiske
aftalekreds.
Arbejdet i task forcen vil koncentrere sig om følgende spor:
1. Retlige aspekter af evakuering af børn uden deres mødre
2. Dialog med andre udvalgte europæiske lande
3. Dialog med den kurdisk dominerede lokaladministration
4. Trusselsvurderinger og generelle aspekter vedrørende retsforfølgelse
5. Indledende skridt til planlægning af en evakueringsoperation
6. Socialfaglig indsats for børnene, herunder modtagelse i Danmark
7. Forbedring af situationen i lejrene
Til task forcen tilknyttes en referencegruppe bestående af repræsentanter for civilsamfundsorganisationer. Referencegruppen vil tidligt i processen blive inddraget, så organisationernes perspektiver bringes
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ind i task forcens arbejde, ligesom task forcen undervejs vil kunne trække på organisationers ekspertviden
og netværk.
Den eksisterende myndighedsgruppe, som belyser konkrete individuelle sager om eventuel medicinsk
evakuering af børn, fortsætter sit arbejde parallelt med task forcen. Der vil undervejs være en løbende tæt
dialog mellem myndighedsgruppen og task forcen for at drage løbende nytte af erfaringer.

2

