LIDT OM MIG OG MIN FAMILIES HISTORIE/ Hawar Azizi
Mit navn er Hawar Azizi.
Jeg er 25 år og kurder fra Iran.
Min nationalitet og mit modersmål er kurdisk kalhuri, men jeg har aldrig været i Iran.
Min familie har været politiske flygtninge siden 1979, da Ayatollah Khomeini kom til magten i Iran.
Jeg blev født i Alt-Tash flygtningelejren, der ligger i Ramadi i Vestirak.
Jeg har været i forskellige flygtningelejre i Irak: Al-Tashlejren, Ingenmandslejren, der ligger mellem
Irak og Jordan, Al-Waheed flygtningelejren, der ligger Irak og Syrien og Al-Kawa lejren, der ligger i
Erbil i den kurdiske region i Irak.
Sjælsmarklejren i Nordsjælland er min femte flygtningelejr.Der bor jeg nu med min familie.
Jeg føler mig tryg i Danmark. Jeg har været her i 4 år, men jeg er så træt af at flygte fra flygtningelejr til
flygtningelejr. Jeg er træt af, at jeg har måtte flygte hele mit liv. Jeg vil gerne have det slutter her i
Danmark, for
hvis ikke jeg havde problemer i mit land, hvorfor skulle jeg så være politisk flygtning og statsløs hele
mit liv?
Jeg er statsløs og hjemløs. Jeg har ingen identitet. De eneste papirer jeg har, er fra FN, der officielt har
anerkendt mig som værende politisk
flygtning.
De danske myndigheder siger jeg skal vende hjem, selvom Iran ikke accepterer mig som borger, fordi
jeg ikke blev født der. Jeg taler ikke deres sprog. Jeg er ikke muslim, jeg er yarsani, og vi yarsani og
andre minoriteter i Iran har altid været undertrykt og forfulgt af det iranske regime. De fængsler os og
torturerer os. Mange af os er blevet henrettet. Vi har ingen rettigheder i Iran.
Det iranske regime siger, at yarsani -religionen er en trussel mod islam, og det er farligt for mig, hvis
jeg bliver tvangsudvist til Iran.
Jeg taler 4 sprog, men jeg kan bedst lide at tale og skrive dansk, for det er her i Danmark jeg bor nu.
Desværre bor jeg i Sjælsmarklejren, så jeg må ikke gå i skole for at lære mere dansk, for Sjælsmarklejren
er et udrejsecenter. Reglerne gælder også for mig, selvom jeg er statsløs og ikke har noget land at blive
udvist til.
Hvis ikke mit liv var i fare i fare, kunne jeg være vendt tilbage i 2003, da USA's regering angreb
Saddam Husseins diktatoriske styre.
Jeg er vokset op i telte i flygtningelejre i Irak, og var frataget alle muligheder for skolegang, men da jeg
var i Ingenmandslejren, bragte de amerikanske soldater os blyanter, kuglepenne og bøger og jeg lærte
lidt engelsk.
Det lykkedes endelig mig og min familie at flygte til Danmark, men vi har fået afslag på asyl, fordi
Udlændingestyrelsen og Ankenævnet ikke opfatter vores sag som profileret i forhold til vores
modstand mod det iranske islamiske regime, selv om min familie kæmpede for demokrati og
kurdernes rettigheder..
Andre af vores familiemedlemmer, der kom fra de samme lejre som os, har fået tildelt asyl i Danmark
og i andre europæiske lande.

Problemet er, at de danske myndigheder ikke tror på os og det vi fortæller. Det bør stoppe nu. Jeg og
min familie bør få opholdstilladelse og et normalt liv i Danmark. Der er jo intet land, der accepterer os.
Iran og Irak accepterer os ikke som statsborgere. De siger, vi ikke hører til i deres land.
Jeg er en ung kurder og burde have en fremtid. Men min fremtid har de danske myndigheder taget fra
mig, fuldstændig som de iranske og irakiske myndigheder tog mine forældres mulighed for et normalt
liv fra dem.
Jeg vil ikke bo i flygtningelejre mere. Jeg vil gerne leve som jer, for jeg er et menneske som jer, ikke et
dyr.
I Danmark har dyr rettigheder. Desværre har jeg ingen rettigheder, for jeg bor i Sjælsmarklejren. Vi
blev tvunget dertil. Danmarks myndigheder gav mig og min familie afslag uden nogen begrundelse.
Min familie og jeg er ofre for den forrige regerings udlændingepolitik, der ville gå "lige til kanten" af
konventionerne og om nødvendigt endnu længere. Derfor bør vores sag genoptages.
Fysisk er jeg i sikkerhed i Sjælsmarklejren. Psykisk har jeg ingen sikkerhed. Jeg har stress, jeg har
mareridt, jeg er bange. Jeg mangler frihed, identitet, uddannelse, liv, rettigheder og skolegang

