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28. september 2016 

   

Røde Kors i Danmarks udtalelse vedrørende udkast til bekendtgørelse om forbud mod ind-

rejse eller ophold i visse konfliktområder 

Justitsministeriet har ved skrivelse af 14. september 2016, genfremsendt pr. e-mail den 21. septem-

ber 2016, anmodet om en udtalelse vedrørende udkast til bekendtgørelse om forbud mod indrejse el-

ler ophold i visse konfliktområder. Røde Kors i Danmark bemærker indledningsvist, at høringsfristen 

er den 28. september 2016, og at udkastets ikrafttrædelsesdato er den 30. september 2016, to dage 

senere.  

  

Røde Kors i Danmark kan konstatere, at vores anmodning om, at Røde Kors og Røde Halvmånebe-

vægelsen omfattes af den generelle undtagelse i straffelovens § 114 j, stk. 2, ikke er blevet medtaget 

i den endelige lovtekst (der henvises til Røde Kors i Danmarks brev af 21. april 2016 til Justitsminister 

Søren Pind).  

 

Straffelovens § 114 j, stk. 2 undtager indrejse og ophold som led i udøvelse af dansk, udenlandsk el-

ler international offentlig tjeneste. Røde Kors og Røde Halvmåne bevægelsens komponenter – de na-

tionale Røde Kors og Røde Halvmåne selskaber, den Internationale Røde Kors Komite og det Interna-

tionale Forbund af Røde Kors og Røde Halvmåneselskaber – er ikke ud fra en almindelig strafferetlig 

fortolkning ”offentlige organisationer”, og der fremgår ikke andet af bemærkningerne eller bekendt-

gørelsen. Vi må derfor konkludere, at som § 114 j er formuleret skal Røde Kors søge om tilladelse til 

at bestride det hverv, som staterne gennem Geneve-konventionerne har givet Røde Kors og Røde 

Halvmånebevægelsen pligt og ret til at udføre.    

  

Alle personer med dansk indfødsret er omfattet af straffelovens § 114 j’s og bekendtgørelsens be-

stemmelser. Når bekendtgørelsen træder i kraft må Røde Kors i Danmark derfor se sig nødsaget til at 

søge om en kollektiv tilladelse på vegne af både Røde Kors i Danmarks egne ansatte og på vegne af 

danskere ansat af den Internationale Røde Kors Komite og det Internationale Forbund af Røde Kors 

og Røde Halvmåneselskaber. Dette må vi gøre uagtet af, at disse personer ikke har et ansættelses-

forhold ved Røde Kors i Danmark, og at vi ikke nødvendigvis har kontakt med sådanne personer eller 

bliver orienteret om deres udsendelse, og hvor de færdes.  

 

Vi kan kun forvente at en sådan kollektiv tilladelse vil blive bevilliget, således at danskere udsendt for 

disse humanitære organisationer ikke skal se sig udsat for straf, når de vender hjem til Danmark. Det 

er i særdeleshed reelvant for ansatte ved den Internationale Røde Kors Komite, som staterne har gi-

vet et særligt mandat til at yde nødhjælp og beskyttelse til ofre for væbnet konflikt og krise.  
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Røde Kors i Danmark skal opfordre til, at Straffelovens § 114 j snarest muligt revideres og ændres 

således, at humanitære organisationer ikke omfattes af forbuddet.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

  

 

 

Anders Ladekarl 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


