
33-årige Anne ville
genopbygge Syrien, men så
bankede politiet på og tog
hendes pas
At rejse til Rojava-regionen i det nordlige
Syrien og deltage i et genopbygningsprojekt
er ikke et anerkendelsesværdigt formål, siger
Københavns Politi. Pasinddragelsen er den
første af sin art, som skal prøves i retten.
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DANMARK 3. MAR. 2019 KL. 21.28

En dansk kvinde har fået inddraget sit pas
samt udrejseforbud i et år, da hun ville rejse
til Rojava-regionen i det nordlige Syrien for
at deltage i genopbygningsprojektet Make
Rojava Green Again.

Kvinden, den 33-årige Anne Dalum, havde
købt flybillet til 7. januar, men dagen før
afgangen bankede Københavns Politi på ved
hendes bopæl og inddrog passet.

Artiklen fortsætter efter annoncen
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Det skete med henvisning til stramningerne
i pasloven fra 2015, som blandt andet skal
være med til at hindre rekruttering af
fremmedkrigere til væbnede konflikter.

Genopbygge regionen
Inddragelsen har rystet kvinden.

»Det har aldrig været hensigten at tage til
Syrien for at gå i krig. Jeg ville deltage i det
civile arbejde med at genopbygge Rojava-
regionen. Make Rojava Green Again arbejder
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med økologisk genopretning,
vindudnyttelse og genbrug af vand«, siger
Anne Dalum.

Hun har aldrig lagt skjul på sin sympati for
genopbygningsarbejdet og har omtalt det på
Facebook.

Nyhedsbrevet, der skraber
nyhedsflimmeret væk og giver dig
perspektiv på ugens politiske
debat. Udsendes hver fredag.

Indtast din email Tilmeld

Rojava som også går under navnet Den
Demokratiske Føderation i det Nordlige
Syrien, er et autonomt, statsløst område,
som drives af Det Demokratiske Unionsparti,
PYD.

PYD har to militære enheder, YPG og YPJ, som
begge for tiden indgår i den internationale
koalition til bekæmpelse af IS, og som er
under beskyttelse af amerikanske styrker og
fly i området. Danmark er en del af
koalitionen med YPG og YPJ, og forskellige
internationale styrker er udstationeret i

BORGEN INDEFRA
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Rojava.

Den syriske borgerkrig har aldrig bredt sig til
det pågældende område.

Prøves ved domstolen
Den 33-årige kvinde har benyttet
muligheden for at få pasinddragelsen prøvet
ved domstolen. Her blev sagen indledt
torsdag i sidste uge ved et forberedende
retsmøde ved retten på Frederiksberg.

Det er første gang en sag om pasinddragelse
fra en erklæret ikke-fremmedkriger prøves i
retssystemet.

Det fremgik af retsmødet, at politiet
tilsyneladende ikke har mistanke om, at
Anne Dalum vil medvirke i en væbnet
konflikt. Anklageren fra Københavns Politi,
Sabine Mosegaard Sørensen, tilkendegav, at
selve tilstedeværelsen i regionen og selve
formålet, projektet, ikke er
anerkendelsesværdigt.

Københavns Politi har en udtalelse fra PET
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Københavns Politi har en udtalelse fra PET
om, at en person, som rejser til Syrien, vil
udgøre en fare for statens sikkerhed og være
en væsentlig trussel mod den offentlige
orden med mindre, den pågældende har et
anerkendelsesværdigt formål.

Anklageren ønskede efterfølgende ikke at
kommentere sagen yderligere
Spørgsmål om lovens formål
Anne Dalums advokat, Erbil Kaya, kalder
sagen usædvanlig. Han mener ikke, at hun
kan være omfattet af pasloven.

»Formålet med loven var at stoppe
radikalisering, så folk ikke bliver et problem
efterfølgende. Det her er noget andet. Hun vil
ikke af sted for at kæmpe. Det er der heller
ikke oplysninger om. Hun ønsker at rejse af
humanitære årsager. Hun vil ned og hjælpe.
Er det lovens formål at stoppe hende, hvis
hun vil det?«, spørger han.

I forarbejderne til Pasloven, som trådte i
kraft i januar 2015, tales der specifikt om IS-
krigere, hellige krigere og om at stoppe folk,
som tager ud for at kæmpe, og som dermed
kan udgøre en trussel.
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Justitia advarer
I 2014 advarede den juridiske tænketank
Justitia i et høringssvar, at paslovens
skærpelser kunne føre til en situation som
Anne Dalums.

Ifølge direktør Jacob Mchangama gjorde han
dengang opmærksom på, at
anvendelsesområdet for loven var upræcist
og burde afgrænses nærmere.

»Vi problematiserede mistankekravet i
afgørelserne og sagde, at der burde være
klarere holdepunkter for, om man udgør en

Annonce
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fare. Samt at et udrejseforbud bør kræve
tungtvejende grunde. Vi advarede om, at
mere eller mindre løse ytringer på sociale
medier kunne medføre en risiko. Det er jo
lige præcis det, som er sket her«, siger han.

Erbil Kaya har tidligere ført sager for to andre
personer, Joanna Palani og Martin fra
Esbjerg, som han kaldes, idet efternavnet
ikke er oplyst, der tidligere har fået frataget
deres pas.

I begge tilfælde havde de åbent erklæret, at
de ville rejse ud for at kæmpe mod Islamisk
Stat. Joanna Palani afsoner i dag
fængselsstraf for overtrædelse af
udrejseforbuddet.
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Sagen ved retten på Frederiksberg er endnu
ikke berammet, men antages at være
afsluttet inden sommer.

REDAKTIONEN ANBEFALER:

DANMARK

Anne Dalum ville til Syrien,
da politiet tog hendes pas:
»Der står jo i papirerne, at
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LÆS MERE:

Trump trækker 2000 soldater ud af
Syrien: Nu diskuterer Rusland og
Tyrkiet de kurdiske oprøreres
fremtid
Lørdag 29. december 2018

Et lille håb i Mellemøsten: Danske
eventyrere har skrevet en kritisk og
opmuntrende fortælling om det
kurdiske selvstyre-område i
Syrien
Fredag 26. oktober 2018

Weekend-abonnement:
Vi har besluttet os for at forlænge weekenden, så et
weekend-abonnement på Politiken også inkluderer

levering af avisen om fredagen.

da politiet tog hendes pas:
»Der står jo i papirerne, at
jeg er til fare for statens
sikkerhed og den offentlige
orden«

Prøv en måned for 199 kr.
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Mand fundet død - glemte formentlig at
trække håndbremse

 

 

 

 

 

SENESTE FRA SEKTIONEN

Minister afviser at hjælpe
Københavns Kommune med
at hæve forældrebetaling i
fritidstilbud

Handikappet landsholds-
svømmer får ingen
erstatning trods kommunalt
svigt

Anne Dalum ville til Syrien,
da politiet tog hendes pas:
»Jeg er hverken naiv eller
hjernevasket. Det er
frygteligt ydmygende«

DMI: Der kan falde en hel
måneds regn denne uge

Overblik: Otte sager om
overgreb på børn, der
rystede Danmark

Udlejede børn til fremmede
mænd for hash: Forældre
anklages for årelangt
seksuelt misbrug af fire børn
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Staten tager regningen: Voldsdømte
slipper for at betale erstatning til deres
ofre

Annonce

Mest læste

Mobning findes langtfra kun i skoleklasser, skriver
Katrine Marie Guldager i denne klumme.

Katrine Marie Guldager: Jeg fik et
chok, da jeg opdagede, at jeg ikke
var inviteret til fødselsdagen
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or nylig kom jeg til at tale med Helle Rabøl
Hansen, en førende mobbeforsker herhjemme,
og jeg spurgte hende selvfølgelig: Hvordan kan
det være, at der findes mobning? Hvorfor
opstår det? Er mobning kun noget, der findes i
skoleklasser, eller findes det også på
arbejdspladser og i familier?

Desværre er svaret på det sidste spørgsmål: Ja.

Mobning opstår som regel i fællesskaber, som
ikke længere er meningsfulde. Lad os sige, at

Akademikere har været forvænt med fast job og god
pension, men der er en tendens til flere løstansatte.
AF THOMAS FLENSBURG

n generation af privilegerede jurister,
økonomer, arkitekter, ingeniører og andre
akademikere er på vej ind i pensionisternes
rækker og kan se tilbage på – og frem til – en
gylden tid.

Der er en generation af
velbeslåede akademikere på vej på
pension

2
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»De akademikere, som går på pension i disse år,
blev færdige i årene omkring 1970 og forlod
læreanstalterne til gode faste jobs. Der var ikke
så mange akademikere dengang, så
konkurrencen om arbejdspladserne var ikke så
hård«, siger vicedirektør Jan V. Hansen fra

Far anklages for at lade fremmede mænd forgribe sig
seksuelt på børn mod betaling i form af penge og hash.

En far forgreb sig gentagne gange seksuelt på
flere børn og lod flere fremmede mænd gøre
det samme mod betaling i form af penge og
hash.

Det er bare nogle af de anklager, der mandag
rettes mod en 63-årig mand og en 60-årig
kvinde fra Vejen.

Parret er ved Retten i Esbjerg tiltalt for årelang
mishandling af fire børn i perioden fra 1987 til

Udlejede børn til fremmede mænd
for hash: Forældre anklages for
årelangt seksuelt misbrug af fire
børn

3
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mishandling af fire børn i perioden fra 1987 til
1994.

At rejse til Rojava-regionen i det nordlige Syrien og
deltage i et genopbygningsprojekt er ikke et
anerkendelsesværdigt formål, siger Københavns Politi.
Pasinddragelsen er den første af sin art, som skal
prøves i retten.
AF FRANK HVILSOM

En dansk kvinde har fået inddraget sit pas samt
udrejseforbud i et år, da hun ville rejse til
Rojava-regionen i det nordlige Syrien for at
deltage i genopbygningsprojektet Make Rojava
Green Again.

Kvinden, den 33-årige Anne Dalum, havde købt
flybillet til 7. januar, men dagen før afgangen
bankede Københavns Politi på ved hendes
bopæl og inddrog passet.

33-årige Anne ville genopbygge
Syrien, men så bankede politiet på
og tog hendes pas

4
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Animationsfilmen ’Ternet Ninja’ ser ud til at være en af
de få film, der sælger en million biografbilletter. Hvilket
ellers kun har været Olsen-banden forundt, og som
cementerer Anders Anden Matthesens succes. Men
hvad er det egentlig, der fungerer så godt ved ’Anden’
som brand og virksomhed? Vi tegner et portræt af en af
Danmarks mest succesrige kulturvirksomheder.
AF SIMON ROLIGGAARD

år de nye biograftal i dag bliver offentliggjort,
er det ret sikkert, at 900.000 mennesker har
købt en biografbillet til animationsfilmen
’Ternet Ninja’. Flere har set den end filmene om
Afdeling Q, ’Klovn – the movie’ og ’Den eneste
ene’. Og med en spilleperiode, der endnu ikke
er slut, tror formanden for Danske Biografer,
Kim Pedersen, at filmen kan nå at sælge den
magiske million billetter.

Anden, der kun lægger guldæg:
Årelange pauser gør Anders
Matthesen til et luksusbrand

5
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»Jeg tror, at den her film vil komme til at stå
tilbage i samme klasse som Olsen-banden. Og

For abonnenter

Politiken Historie #3:
Klimaforandringer og
naturkatastrofer
Hvordan har mennesket tidligere set naturen og
dens rasen? Få det historiske perspektiv med
Politiken Historie. Lige nu: Prøv 3 numre for Lige nu: Prøv 3 numre for
299 kr.299 kr.
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