
 
 
 
 

 

 
 
 

Orientering om kommunernes forpligtigelser og handlemuligheder over 
for udrejsende til Syrien eller hjemvendte fra konflikten 
 
Et stort antal unge mennesker er på det seneste rejst til Syrien og er blevet 
involveret i den væbnede konflikt. De mennesker, der rejser til Syrien, kommer 
fra forskellige miljøer. Det drejer sig bl.a. om personer fra islamistiske miljøer, 
men også personer fra kriminelle og banderelaterede miljøer er udrejst. Et be-
tydeligt antal er unge mænd mellem 16-22 år, som tager af sted, men også 
enkelte unge kvinder er rejst til Syrien. Det er en meget sammensat gruppe 
med vidt forskellige etniske baggrunde, inklusiv etniske danske konvertitter.  
 
Nogle rejser til Syrien for at yde humanitær hjælp til trosfæller, andre rejser for 
at tilslutte sig oprørsbevægelserne, og endelig er der eksempler på unge men-
nesker, som rejser til Syrien for at søge spænding. Uanset motiverne tyder me-
get på, at de fleste ender med at blive direkte involveret i kamphandlinger. Risi-
koen for, at de unge mister livet eller pådrager sig alvorlige fysiske eller psyki-
ske skader under kamphandlingerne i Syrien, er således overhængende. 
Mindst ti personer fra Danmark vurderes dræbt i Syrien. Situationen udgør der-
for også en stor belastning for de pårørende, som er usikre og nervøse for de 
udrejsendes sikkerhed.  
 
Det er derfor nødvendigt, at der gøres alt for at forebygge, at personer fra Dan-
mark tager til Syrien, samtidig med, at det er nødvendigt at håndtere de fysiske 
og psykiske traumer, de hjemvendte har.  
 
I nogle tilfælde vil der pågå en efterforskning med henblik på en vurdering af, 
om der kan rejses en straffesag. Dette håndteres af politiet, herunder PET. 
 
Lovgivningen giver i dag kommunerne en række handlemuligheder i forebyg-
gelsesarbejdet samtidigt med, at der er mulighed for at yde rådgivning og støtte 
til de hjemvendte.  
 
Det er baggrunden for, at jeg med dette brev henvender mig til samtlige kom-
munalbestyrelser i Danmark for at orientere om de muligheder, som ligger inden 
for rammerne af serviceloven.  
 
I vedlagte bilag redgøres for, hvilke muligheder der er efter serviceloven til at 
iværksætte forebyggende tiltag rettet mod børn, unge og voksne, som er i risiko 
for at blive rekrutteret til at deltage i kamphandlinger i Syrien. Ligesom der re-
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degøres for servicelovens mulighed for at tilbyde efterværn og støtte til hjem-
vendte. Desuden henvises til Socialstyrelsens tilbud om rådgivning mv.    
  
Der er ikke tale om, at der med dette påføres kommunerne nye opgaver, men 
jeg har fundet det hensigtsmæssigt at orientere om sammenhængen mellem 
kommunalbestyrelsens forpligtelser og handlemuligheder efter serviceloven og 
den fælles udfordring, vi står med, i forbindelse med det stigende antal unge 
mennesker, som rejser til Syrien. Det er en opgave, det er vigtigt, at vi løser i 
fællesskab. Både for den enkelte og de pårørende, men også for samfundet 
som helhed. 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Manu Sareen 


