Tre kvinder tiltalt for at støtte Islamisk
Stat. Den ene tilstår
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Evakuering af tre kvinder og deres børn fra IS-fangelejre i Syrien var en af
sidste års mest højspændte sager. Nu er tiltalen klar.

IS-kvinder
Det er på dato et år siden, at en nu 35-årig dansk kvinde i retten i Esbjerg erklærede sig villig til at
tilstå anklagemyndighedens sigtelser imod hende om, at hun havde tilsluttet sig terrororganisationen

Islamisk Stat (IS), og at hun var rejst ind i konfliktområder kontrolleret af Islamisk Stat, selv om der
var et dansk forbud imod det.
To andre sigtede, en nu 33-årig dansk kvinde og en nu 38-årig kvinde med dobbelt statsborgerskab,
nægtede sig skyldige.
Nu har anklagemyndigheden, efter et år, rejst tiltale mod de tre kvinder. De tiltales, som i
sigtelserne, for uden tilladelse at være rejst ind i Raqqa-provinsen og Deir al-Zour-provinsen i
Syrien i en periode, hvor provinserne var konfliktområder, og hvor terrororganisationen IS var part i
en væbnet konflikt. Det drejer sig om straffelovens paragraf 114 j.
I et andet forhold er kvinderne tiltalt for gennem deres tilstedeværelse og virke som hjemmegående
husmødre og hustruer til personer, som var aktive i IS, at have bidraget til, at IS kunne opretholde
og konsolidere sin position i området. En overtrædelse af straffelovens paragraf 114 e, mener
anklagemyndigheden ifølge Jakob Berger Nielsen fra Statsadvokaten i Viborg:
»Det er vores opfattelse, at kvinderne har været en vigtig del af IS i forhold til familiemæssig og
praktisk understøttelse af terrororganisationen, hvilket bidrog til IS-aktiviteterne i de besatte
områder«, siger han.
Anklagemyndigheden ser det i øvrigt som en skærpende omstændighed, at kvindernes ophold hos
IS har varet længe.
Højspændt sag
De tre kvinder blev sammen med deres tilsammen 14 børn evakueret fra Syrien som følge af en af
de mest omdiskuterede politiske sager gennem de seneste år. 7. oktober sidste år blev de ført ud af
lejrene i Syrien, fløjet væk i et amerikansk fly sammen med andre evakuerede kvinder med børn,
som skulle sættes af i Tyskland, og derfra gik turen videre til lufthavnen i Karup.
Her blev de tre kvinder skilt fra deres børn og efterfølgende kørt til byretterne i Esbjerg, Kolding og
på Frederiksberg. Kvinderne blev varetægtsfængslet, og under et retsmøde om forlængelse af
fængslingen 4. november sidste år tilkendegav en nu 35-årig dansk kvinde, som er vokset op i en
provinsby i Jylland og mor til fem børn, at hun ville tilstå.
Det skete efter råd fra hendes forsvarer, Mette Grith Stage.
»Jeg mener, at det er oplagt, at hun har overtrådt bestemmelserne i straffeloven, og så er der ingen
grund til at trække processen i langdrag«, siger advokaten.
Ifølge forsvareren er formålet med tilståelsen at fremskynde processen, så kvinden kan komme ud
til sine børn igen.
Flere humanitære organisationer advarede sidste år mod adskillelse af mødre og børn. Børnenes tarv
var årsagen til at S-regeringen til sidst gav sig og gik med til at evakuere børnene, men havde det
stået til flere af politikerne, var kun børnene kommet til Danmark.
Rabat for at tilstå
Den 35-årige kvinde vil få afgjort sin sag ved et retsmøde 18. november i Esbjerg.
»Jeg er meget glad for, at der nu er udsigt til, at min klient kan få sat punktum for det meget
langvarige forløb med først tre års frihedsberøvelse i en lejr og så over et år i varetægt i Danmark«,
siger Mette Grith Stage.
Forsvareren mener, at frihedsberøvelserne og tilståelsen bør have indflydelse på strafniveauet, når
det skal fastlægges. Strafferammerne for de to paragraffer i terrorlovgivningen går op til seks års
fængsel.
Sagen mod den 33-årige kvinde starter ved retten på Frederiksberg 24. april, imens der endnu ikke
er sat en dato for den 38-årige ved retten i Kolding. Anklagemyndigheden vil i begge tilfælde
gennemføre sagerne som nævningesager, fordi anklagerne vil forsøge at få straffet de tiltalte
kvinder med fire års fængsel eller mere. Anklagemyndigheden vil for den 38-åriges vedkommende
også kræve hende frakendt den danske indfødsret og udvisning med indrejseforbud for bestandigt.
Kravet sker, fordi kvinden har dobbelt statsborgerskab.

Det er bemærkelsesværdigt, at to af sagerne skal behandles ved nævningeting, noterer juraprofessor
emeritus Jørn Vestergaard fra Københavns Universitet.
»Som man kan se af nummereringen på paragrafferne, tiltales kvinderne jo efter bestemmelser, der
ligger yderst i terrorlovgivningen. De tiltales med andre ord ikke for at lade sig hverve til
terrorisme, men alene for at have opholdt sig i forbudt område som husmødre og hustruer«, siger
han og tilføjer:
»Det må alt andet lige være udtryk for, at sagerne er mindre alvorlige end de sager, der er blevet
pådømt efter paragraffen om tilslutning til terrorisme gennem hvervning. Også selv om
strafferammerne er de samme«, siger han.
Ifølge Politikens oplysninger har kvinderne kontakt til deres børn i det omfang, det er muligt for
varetægtsfængslede. Flere af børnene bliver passet af nærmeste familie.
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