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Besvarelse af spørgsmål nr. S 595 fra medlem af Folketinget Peter Skaarup (DF).

Spørgsmål:

”Hvordan vil ministeren fremover forhindre tilstedeværelsen af udenlandske agenter, som spionerer
mod deres landsmænd i Danmark, mener ministeren, at der hidtil er blevet gjort tilstrækkeligt for at
overvåge mistænkelige personer i de etniske miljøer, og kan ministeren endvidere forklare, hvorfor
PET ikke for længst har grebet ind – bl.a. gennem mulige udvisninger – over for de udenlandske
agenter, når PET tilsyneladende har kendskab til flere af disse?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Politiets Efterretningstjeneste, der
har oplyst følgende:

”Det er PET’s hovedopgave at overvåge, forebygge og modvirke foretagender, som må antages at
rumme en fare for rigets selvstændighed og sikkerhed og den lovlige samfundsorden, herunder i første
række de i straffelovens kapitel 12 og 13 omhandlende forbrydelser.

Det ligger i den forbindelse inden for efterretningstjenestens interesseområde at beskæftige sig med det
forhold, at nogle lande i tidens løb har forsøgt at indsamle oplysninger om egne statsborgere, der
opholder sig i udlandet. Der henvises til Politiets Efterretningstjenestes Årsberetning 2002, side 21.  

Sådanne sager har traditionelt været kendetegnet ved, at der ikke sker anmeldelse af forholdet til
politiet. Opdagelse af sådanne forhold vil derfor oftest bero på, at Politiets Efterretningstjeneste på
anden vis bliver bekendt hermed.

I forbindelse med udøvelsen af sin efterretningsmæssige virksomhed er Politiets Efterretningstjeneste
kommet i besiddelse af oplysninger om, at bl.a. den tidligere irakiske efterretningstjeneste indhentede
oplysninger om herboende irakiske personer, der havde fået asyl i Danmark.

Der har imidlertid typisk været tale om oplysninger af efterretningsmæssig karakter, som ikke har
kunnet underbygges i et tilstrækkeligt omfang til, at de har kunnet danne grundlag for politi eller
anklagemyndighed til at foretage skridt i form af anholdelse, sigtelse eller tiltalerejsning mod nogen
personer.

Det skal i den forbindelse også mere generelt bemærkes, at PET’s efterforskning – ud over at bestå af
almindelige politimæssige efterforskningsskridt – i vidt omfang også er baseret på oplysninger fra
kilder og udenlandske samarbejdspartnere.

Sådanne oplysninger vil PET som altovervejende hovedregel have modtaget under den forudsætning,
at oplysningerne alene anvendes af PET og ikke videregives eller på anden måde kommer ud af PET’s
kontrol.
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kunne inddrages af hensyn til statens sikkerhed efter proceduren i udlændingelovens § 45 b.”  
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