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Menneskeretsdomstolen har afgjort sagen til fordel for asylansøgere fra
Grækenland
Mishandlingen af asylansøgere må stoppe, de har ret til at søge asyl i Danmark!
Danmark må nu realitetsbehandle alle asylansøgninger, for de asylansøgere, der er indrejst via
Grækenland, og straks stoppe enhver udvisning hertil.

Det må også medføre, at de personer, der sidder fængslet med henblik på udvisning til Grækenland
straks løslades og får behandlet deres asylsag. Desuden bør der udbetales en kompensation for den
tort de har lidt ved at sidde fængslet i Ellebæk i frygt for tilbagesendelse til Grækenland.

Desuden bør Danmark finde de asylansøgere, som vi tidligere uretmæssigt har udvist til Grækenland,
og betale tilbagerejse og ophold og behandle asylsagerne her, hvis de ønsker det. Samt give
kompensation for den uret og tort, de har lidt. Asylansøgerne blev tilbagesendt trods det at FN's
flygtningeorganisation, UNHCR i flere år kraftigt har frarådet det, på grund af den manglende reelle
asylbehandling i Grækenland; fordi Grækenland ikke er et sikkert tredieland; og fordi mange
asylansøgere mishandles i Grækenland.

Et eksempel er den afghanske mor, der 1. april 2009 blev tvangstilbagesendt med 4 mindre børn,
trods henvendelse fra UNHCR. Og på trods af, at hun forinden havde syet læberne sammen og
sultestrejket og intet drukket i nogle dage, med det formål at begå selvmord, så børnene kunne
blive i Danmark. Lige før tvangsudsendelsen blev hun dog indlagt, fik fjernet stingene og fik
væske og næring. Børnene var midlertidigt fjernet af kommunen, da moderen ikke kunne
varetage omsorgen for dem. Af angst for at blive sendt tilbage til Taleban i Afghanistan, var
faderen forinden gået under jorden. Efter ankomsten til Grækenland blev mor og børn fængslet et
par dage, derefter løsladt til gaden. Den ene datter blev psykisk stum efter tilbagesendelsen, og
familien havde ikke penge til lægehjælp.

Flygtningekonventionen er en af FN's vigtigste menneskerettighedskonventioner.
SOS mod Racisme kræver, at Danmark lever op til Flytgningekonventionen!
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