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Dansk Journalistforbund 

Gammel Strand 46 

1202 København K 

  

 

 

 
Att.: Hans Jørgen Dybro 

 

Meddelelse om forlængelse af kollektiv tilladelse til indrejse og ophold i konfliktområder 

Ved e-mail af 5. juli 2022 har du på vegne af Dansk Journalistforbund rettet henvendelse til Københavns 

Politi, idet Dansk Journalistforbund ønsker at få forlænget sin gældende tilladelse til indrejse og ophold i 

konfliktområder. 

 

Vedlagt henvendelsen er ansøgningsskema, hvoraf det fremgår, at Dansk Journalistforbund ønsker at få 

forlænget tilladelsen til indrejse og ophold i konfliktområder jf. § 1, stk. 1 i bekendtgørelse om forbud 

mod indrejse eller ophold i visse konfliktområder, gældende for perioden fra den 1. oktober 2022 til den 

30. september 2024. 

 

Dansk Journalistforbund har som begrundelse for ansøgningen anført, at formålet med indrejse og ophold 

i de af bekendtgørelsen omfattede konfliktområder er journalistisk arbejde. 

 

Afgørelse 

Københavns Politi meddeler hermed, at de af forbundets medlemmer, der har pressekort, har tilladelse til 

at indrejse og opholde sig i de af bekendtgørelsen omfattede konfliktområder i perioden fra den fra 1. 

oktober 2022 til og med den 30. september 2024. 

 

Ændrer formålet med forbundets medlemmers indrejse og ophold i konfliktområderne sig væsentligt, skal 

Dansk Journalistforbund ansøge om en ny tilladelse. 

 

Det bemærkes, at Dansk Journalistforbund er forpligtet til at underrette forbundets medlemmer om, at 

indrejse og ophold i konfliktområderne alene må ske for at udføre journalistisk arbejde som angivet i an-

søgningen. 

 



 
 Side 2 

 

Såfremt Dansk Journalistforbunds medlemmer ønsker at indrejse og opholde sig i de beskrevne områder i 

forbindelse med et andet og/eller yderligere formål, skal medlemmerne søge om tilladelse til indrejse og 

ophold individuelt. 

 

Såfremt tilladelse ønskes forlænget, skal ansøgning herom være Københavns Politi i hænde senest 10 

arbejdsdage før tilladelsens udløb. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lise Drøgemüller 

Sektionsleder 

 


