
Fredag bliver det afklaret om danske børn har rettigheder eller er overladt til et tilbud fra en 

politisk motiveret regering, der ikke kan opfyldes. 

 

 
 
Københavns Byret skal afgøre om tre danske børn mellem 3 og 6 år har ret til at komme 

hjem til Danmark fra den fangelejr i det nordøstlige Syrien, hvor de i flere år syge og 

dødstruet har været uskyldige danske børnefanger. 

 

 

 
 

Sagen er principiel, fordi byrettens tre dommere skal afgøre, om danske børns rettigheder 

kan tilsidesættes, fordi man ikke kan acceptere deres mødre. 

 

Skal små danske børn lide og måske dø for, hvad deres mor har gjort? 

 

Den danske stat mener ikke, at de tre børn har en juridisk ret til at komme hjem. 

 



Man har fra myndighedernes side kun givet et tilbud om at hjemtage børnene, hvis 

mødrene giver samtykke om formentlig for evigt at tage afsked med deres børn. 

 

Et sådant samtykkekrav afgivet i en krigszone under tvang er formentlig ulovligt, og den 

danske stats tilbud dermed uopfyldeligt og uden værdi for de livstruede danske børn. 

 

Om statens krav om samtykke er gyldigt eller ej, skal retten tage stilling til i morgen. 

 

Endelig skal retten vurdere, om den danske stat for at muliggøre en hjælp til børnene skal 

medtage mødrene, som anbefalet af alle de lægefaglige folk, som på statens foranledning 

har tilset og sagt, at børnene er alvorligt syge og risikerer at dø.  

 

Og måske vigtigst kun kan få den rigtige hjælp, hvis de kommer til Danmark sammen med 

deres mor. 

 

Det er også afgørende, at få afklaret om den danske stat kan stille betingelser om, at mor 

og barn skal adskilles i en situation, hvor bomber, sygdom og lidelser er dagligdag. 

 

Er det i givet fald et samtykke afgivet under tvang? Og er det på nogen måde rimeligt at 

afgøre danske børns ret til et liv i Danmark på denne måde? 

 

Den europæiske domstol sagde i september i år, at europæiske børn er selvstændige 

individer med egne rettigheder og at medlemsstaterne, altså også Danmark, skal 

respektere disse rettigheder og hjælpe de børn, som er deres statsborgere. 

 

Sagen er derfor så altafgørende principiel, fordi det i første instans afgøres om børn 

selvstændigt har rettigheder og om de internationale børnekonventioner vil blive 

respekteret eller om de kan tilsidesættes af politiske hensyn. 


