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Leder
1. halvdel af 2006 bød på endnu en række stramninger på
udlændinge- og integrationsområdet (se andetsteds i bladet) og på en enkelt forbedring, som følge af forskellige
organisationers protest mod
behandlingen af afviste asylansøgere.
DFs stigende monopol på meningsdannelsen kan ses i kraft
af at der ikke går en dag uden
at enten Pia Kjærsgaard eller
Kristian Thulesen Dahl optræder i store helsides portrætinterviews i medierne, fra Jyllands-Posten og til Information
med udsagn som : …."jeg mener ikke at flygtningene har noget som helst positivt at bidrage med til det danske samfund"(……) (Thulesen Dahl i JP
den 30.07)
Medierne optræder i stigende
grad som dikkende, ukritiske
lammehaler for regeringen og
dens udlændingefjendske politik.
Af de seneste eksempler kan
nævnes DFs krav om undersøgelse af, hvorvidt danske statsborgere der blev reddet hjem
fra Libanon, uberettiget modtog kontanthjælp. Et særdeles
groft diskriminerende forslag,
som imidlertid blev viderebragt
ukritisk og uden kommentarer
i det meste af pressen. Én af de
familier der følte sig tvunget til
at søge tilbage til Danmark er
f.eks.en libanesisk familie, der
besluttede sig for at vende tilbage til Libanon i 2001 for at
forsøge et nyt liv dér. Under
indtryk netop af regeringsskiftet og den stigende fremmedhadske debat!

Generelt er der stadig store
problemer med arbejdsgivere
der ikke vil ansætte indvandrere, på trods af at et større antal arbejdsgivere mangler folk,
og på trods af at de stadig ikke har nogen ansat, ifølge en
ny undersøgelse foretaget af
AKF, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. Denne
åbenlyse diskrimination og racisme er der såvidt vides ikke
nogen der har protesteret
imod politisk, borset fra nogle
småpip i pressen.
Afviste asylansøgere
I foråret var der forespørgselsdebat omkring de afviste asylansøgere der for nogles vedkommende har opholdt sig i
Danmark i mere end 7 år uden
at få en afgørelse på deres
skæbne. Især for asylbørnene
der er havnet uforskyldt i denne situation blev der fra oppositionen og NGO’er krævet
bedre forhold, blandt andet
bedre mulighed for undervisning og bedre pladsforhold.
Børnene er, som det er nu,
henvist til at bo på ét værelse
med deres forældre, der ofte
er dybt traumatiserede.
Det blev til slut til en særbevilling til bedre legefaciliteter
m.v. for børnene. I skrivende
stund er der lagt op til slagsmål
mellem regeringen og DF, fordi man på enkelte centre har
planlagt ombygninger for særbevillingen, så børnene har
mulighed for at få deres eget
værelse. Noget som DF der har
været med til bevillingen som
støtteparti , ikke vil acceptere.
På et enkelt center er den forhadte kantineordning erstattet
af muligheden for, at beboerne igen kan lave deres egen
mad.

ECRI-rapporten
I slutningen af maj måned kom
EU med en meget kritisk rapport om forskellige forhold,
som organisationen ikke fandt
var blevet forbedret siden sidste rapport i forhold til forholdene for flygtninge og etniske
mindretal. Kritikken blev mere
eller mindre totalt fejet af bordet uden forsøg på at gå i dialog. Jyllands-Posten har undersøgt sagen og fundet ud at at
regeringen allerede inden rapportens offentliggørelse havde
iværksat en effektiv mod-spinkampagne der skulle tage luften ud af kritikken.
SOS mod Racisme beklager den
danske regerings afvisende
holdning over for ECRI's rapport, og beder indtrængende
regeringen og Folketinget om
at ændre lovgivning, praksis og
debatniveau, og finde ud af,
hvordan de kan bringe Danmark tilbage som et land, der
går ind for ligeværd, lige ret og
tolerance, og imod diskrimination og racisme.
FN´s racismekomité CERD har
netop afgivet slutrapport, der
var både ros og ris. Familiesammenføringsreglerne og starthjælpen ansås for diskriminerende. Desuden bør Danmark
aktivt modarbejde racisme og
stigmatisering og gennemgå
sin politik overfor asylsøgere.
CERD kunne ikke vide, at Ekstra
Bladet den 20.08 kunne påvise, at 7 ud af 13 af Dansk Folkeparti´s lokalformænd alle
bød nye medlemmer velkomne, selv om de præsenterede
sig som medlemmer af DNSB,
det danske nazistparti, eller
Dansk Front
Velbekomme
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Fokus :

Ægteskab Uden Grænser
Foreningen Ægteskab Uden
Grænser fejrer i dag sit 10 års
jubilæum, og har 700 medlemmer fordelt på en afdeling i
henholdsvis Malmö og Slesvig.
Foreningen udgiver et nyhedsbrev, hvoraf det sidste nr. indeholder et langt referat af en høring holdt omkring emnet på
Christiansborg, hvor en lang
række konkrete sager bliver beskrevet. I den anledning fejres
jubilæet med en række arrangementer på Rådhuspladsen
fra den 6. til den 8. oktober.
Ifølge forkvinde Bolette Kornum er antallet af familiesammenføringer i Danmark stadigt
dalende, blandt andet fordi en
stadig større del af danskere
der finder en ægtefælle i udlandet opgiver på forhånd og
bosætter sig i f.eks. Spanien i
stedet.
Hun anslår, at der i øjeblikket
kommer ca. 60 par om måneden til Sverige – men hvoraf
kun et fåtal søger familiesam-

menføring i Danmark, fordi de
opgiver at honorere kravene.
Disse er bl.a. :
- en bankgaranti på 57.000
som ægtefællen skal stille
- passende bopæl
- forsørgelsesgaranti
11.000 danskere er i de senere
år flyttet til Sverige ifølge det
svenske Migrationsverket og
heraf skønnes 25-30 % at komme på grund af familiesammenførings-reglerne.
Ud over de enorme problemer
det skaffer de dansk-udenlandske par, giver det også den
danske stat et problem i forhold til det brain-drain som de
oftest meget veluddannede
udgør, idet kun de færreste ender med at vende tilbage til
Danmark.
EU-reglerne om arbejdskraftens fri bevægelighed indebærer at ægtefæller til EU-borgere har ret til at søge arbejde i

Immigrant-beretninger
fra Henrik Saxgrens bog:
”Krig og kærlighed om indvandringen i Norden.”
Fakta: Bogen og udstillingen ’’Krig og kærlighed’’
Forlaget Gyldendal, kr. 399,Fotografen Henrik Saxgrens
bog rummer 80 portrætter på
indvandrere i Norden. De er alle fotograferet i deres
nye miljøer. Til billederne hører
tekster, som fortæller, hvorfor
de er kommet til
Norden. For hovedparten er
forklaringen enten krig eller
kærlighed.
I forbindelse med bogen har
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Henrik Saxgren lavet en udstilling af samme navn, hvor udvalgte billeder er blæst op til 1
x 1 meter og indrammet, så detaljerigdommen understøttes.
Udstillingen har været vist i
Sverige og Finland og Øksnehallen i København; i øjeblikket
udstilles billederne i Århus.
Vi har fået Henrik Saxgrens tilladelse at gengive et par af billederne og en historie fra bogen.

Bolette Kornum
EU-lande. men ifølge Bolette
Kornum udgør dette lovkompleks et område som Danmark
ikke har tilsluttet sig, idet de
hører ind under vores særlige
EU-forbehold-. Det betyder, at
ægtefæller til danskere der opholder sig i f.eks. Sverige ikke
kan søge arbejde i Danmark,
selv om de måske har opnået
et kendskab til Danmark og til
danske forhold.

”Fra Sudan til Grønland”.
Muhammed Ahmed Ibrahim Ali
er født i Dunqulah i Sudan i
1946 og arbejder som læge i almen medicin på sygehuset i Sisimiut i Grønland. Hans far var
general i den egyptisk/sudanesiske hær og han har 14 søskende. Ibrahim blev som 4-årig
sendt på kostskole i Cairo.
I Sudan er der en ældgammel
tradition for at lade sig dekorere med ar i huden for at vise
mod og styrke, og for at imødegå den tiltagende mobning
opsøgte Muhammed i en alder
af 11 år en kvaksalver og bad
ham skære 3 dybe snit i hver
kind. Resultatet var drabeligt
og reaktionen ligeså. Som straf
fik han tæsk af stort set samt-

lige mandlige familiemedlemmer og hans mor slog hånden
af ham og tilgav ham aldrig - jo
ældre jeg blev jo mere fortrød
jeg mine ar…,fortæller Muhammed. Han afsluttede lægestudiet på Universitetet i Cairo i 1968 med en af årgangens
fineste eksaminer og regnede
derefter med , at det ville være en smal sag at få et godt jo
i Sudan. men tilbage i Sudan fik
han kun dårlige job.
Da en afrikansk studiekammerat ringede fra Danmark og tilbød ham et job på Esbjerg Sygehus, slog han straks til. Muhammed kom på røntgenafdelingen og lærte hurtigt at sige
de mest nødvendige ord på
dansk. Hold vejret og træk vejret. Det var nok. Han mødte en
dansk sygeplejerske og giftede
sig med hende i 1972. Han
adopterede hendes 3 børn, og
sammen fik de 2 mere. Han lærte sit grundlæggende dansk
ved at læse Anders And med
børnene.

3 brasilianske kvinder bosiddende i Oulu, Finland hvor de har dannet en sambagruppe.
Foto fra Henrik Saxgrens bog “Krig og kærlighed”
Ibrahim var motiveret og ville
videreuddanne sig, men de 10
års rakkerliv han gennemførte
for at blive speciallæge i gynækologi, sled hårdt på familielivet. Den faste stilling udeblev,
og rakkerlivet fortsatte. Mu-

Muhamed Ibrahim Ali
Fra Henrik Saxgrens bog “Krig og kærlighed”

hammed ville ikke melde sig arbejdsløs og modtage understøttelse - så i stedet for at gå
hjemme med børnene tog han
arbejde hvor det var muligt.
Det blev til et år i Saudi-Arabien, et år i Nordsverige og i 1991
kom han til Grønland på et vikariat for første gang. De lange
arbejdsophold i udlandet ødelagde den sidste rest af familieliv, og han blev skilt i 1993.
Siden har han arbejdet i Grønland. Han tror ikke længere på,
at overlægerne på de danske
sygehuse orker at ansætte en
sort, muslimsk gynækolog med
stort kruset hår og drabelige ar
på kinderne til at undersøge
danske kvinder i deres underliv. Ikke fordi de nødvendigvis
er fremmedfjendske, som han
siger, men fordi de forudser at
modviljen mod fremmede i
den danske befolkning vil provokere en negativ reaktion
med læger af hans slags.
I alt 253 enestående fortællinger som Henrik Saxgren har samlet gennem 3 år.
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6 NGO´eres brev til
EU vedrørende
regeringens asylpolitik
af Anne Nielsen. Forkortet.
SOS mod Racisme har sammen
med andre sendt denne appel
til EU-Parlamentets komité om
borgernes rettigheder mv., LIBE, og bedt dem sende en delegation til Danmark for at
undersøge asylsøgernes forhold.:
Et væsentligt mål i dansk asylpolitik har siden VK-regeringens begyndelse været at nedbringe antallet af asylansøgere
og antallet af tildelte opholdstilladelser. Bl.a. er det ikke
længere muligt at søge asyl fra
danske ambassader i udlandet,
og fra stadigt flere lande uden
for EU og Norden kræves der
visum. Der er indført en regel i
ægteskabslovgivningen om, at
en asylansøger som udgangspunkt ikke har ret til at indgå
ægteskab. Familiesammenføring kan først søges efter opnået asyl.
Kriterierne for tildeling af asyl
er skærpet, idet “de facto” flygtningestatus er afskaffet. I
stedet er indført en “B-status”
(beskyttelses-status), som dog
ikke omfatter bl.a. krigsflygtninge eller flygtninge med
voldsom subjektiv frygt for returnering. Ligeledes er praksis
med tildeling af humanitære
opholdstilladelser blevet skærpet. Der er eksempler på
tvangshjemsendte afghanske
asylansøgere, der har måttet
gå under jorden umiddelbart
efter hjemsendelsen. Der kommer langt færre spontane asylansøgere til Danmark nu end
tidligere - godt 2.260 i 2005
mod ca. 6.000 i 2002. 10% blev
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anerkendt i 2004 og 17% i
2005.
Asylcentre
Asylcentrene er typisk placeret
et godt stykke fra almindelige
boliger. At asylansøgere ikke
må tage lønnet arbejde, og at
børnene går i centerskoler,
hindrer normal kontakt mellem
befolkningen og asylansøgerne. Asylansøgere opholder sig
ifølge Dansk Røde Kors i gennemsnit over 900 dage på et
asylcenter før asyl eller hjemsendelse eller videre flugt. I
2005 havde 40% af asylansøgerne opholdt sig i asylcentrene i mere end 3 år. 2-300 irakiske asylansøgere, herunder
mange familier med børn, har
opholdt sig på asylcentre i over
fem år.
Asylproceduren
Asylansøgninger behandles i
første instans af Udlændingestyrelsen, som har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på
105 dage i marts 2006. Ved afslag indbringes dette for Flygtningenævnet. Samtidig er
nævnet blevet indskrænket fra
5 medlemmer til 3: en dommer, et medlem udpeget af
Advokatrådet, og et af integrationsministeriet. Der er store
forskelle mellem de enkelte
dommere med hensyn til, hvor
mange af sagerne der ender i
asyl. Flygtningenævnet kaldes
et domstolslignende forvaltningsorgan, men lever ikke op
til en sådan status. Ligeledes er
sagerne typisk ikke oplyst lige
så godt som i almindelige retssager. Flygtningenævnets afgørelse er i princippet endelige
og skal effektueres straks ved

udrejse af landet. Afgørelserne
kan ikke indbringes for de almindelige domstole.
Frihedsberøvelse af asylansøgere
Da det stort set er umuligt at
komme lovligt til Danmark og
søge asyl, kommer de fleste
asylansøgere illegalt, og føler
sig ofte nødsaget til at lyve om
rejserute mv. efter pålæg af
rejseagenten. Det kommer
dem til last, da deres troværdighed - om rejseruten, motiverne til flugten og om hvorfra
de kommer og deres identitet,
bliver draget i tvivl. De, der rejser på falske pas, er i høj risiko
for fængselsstraf samt straf i
form af udvisning af Danmark
med indrejseforbud. Af og til
adskilles en asylsøgerfamilie
ved at et af forældrene frihedsberøves, mens de øvrige får
ophold i et åbent asylcenter.
Konsekvenser for asylansøgerne: Stigende forekomst
af stress, psykisk sygdom
og selvmord, øgede sundhedsudgifter, samt usikkerhed og mangelfuld uddannelse af asylbørn
Asylpolitikken medfører store
menneskelige tragedier blandt
asylansøgerne, først og fremmest fordi nogle asylansøgere
sidder fast i et “ingenmandsland” i mange år, uden håb og
fremtid, med en konstant frygt
for at blive sendt tilbage til det
land, de er flygtet fra. Mens
man i den senere tid i Norge og
Sverige typisk giver opholdstilladelse til asylansøgere, som ikke opfylder kravene til FN-konventionsstatus, men som heller ikke kan tvangshjemsendes
på grund af borgerkrigslignende tilstande i hjemlandet, sidder der i de danske asylcentre
nu ca. 2.375 asylansøgere,
hvoraf størstedelen er afviste
og en stor del heraf samtidig
udsendelseshindrede. Nogle

Fra Henrik Saxgrens bog “Krig og kærlighed”
har siddet der - officielt - i op
til 7 år, men der høres ofte om
opholdstider på mere end 9 år,
og det gælder også familier
med børn. Mange familier er
splittede i hver sit land, fordi de
er flygtet hver for sig, og er afskåret fra at søge familiesammenføring, så længe de ikke
har opholdstilladelse. En del af
asylansøgerne er blevet psykisk
syge; nogle direkte psykotiske,
andre har fået forværring i deres PTSD, nogle er blevet apatiske. Nedgangen i antallet af
asylansøgere har medført at
mange asylcentre er blevet
nedlagt. Det har indebåret
mange flytninger af asylansøgerne.
En undersøgelse i Ugeskrift for
Læger af asylansøgeres selvmordsadfærd i 2001 - 2003 i
Danmark viste, at asylansøgerne havde 3,4 gange så hyppigt
som fastboende danskere selvmordsforsøg eller selvmord. Så
sent som i juni 2006 begik en

iransk asylsøger selvmord idet
han hængte sig efter afslag fra
Flygtningenævnet.
“Motivationsfremmende
foranstaltninger”
Ifølge Udlændingestyrelsens
oplysninger, var 904 personer
pr. 8. december 2005 på “Motivationsfremmende
foranstaltninger”. Efter en afvisning
skal asylansøgeren selv forlade
landet. Det er ikke sket for
mange af asylansøgerne, fordi
de ikke tør rejse hjem, eller fordi landet ikke vil tage imod
dem. For at få dem til at rejse
hjem presses asylansøgerne til
at skrive under på, at de frivilligt vil medvirke til at blive sendt
hjem fra Danmark.
Det tør de fleste ikke, de bliver
så straffet med “motivationsfremmende foranstaltninger” i
flere faser: Først bliver de frataget deres lommepenge, derefter bliver de flyttet til udsendelsescentrene i Avnstrup eller

Sandholm, og endelig kan de
frihedsberøves. I udsendelsescentrene bespises de kollektivt,
hvorved deres familiesammenhold svækkes, ligesom de hindres i fx at uddanne sig, få
danskundervisning mv.. Desuden indkaldes de jævnligt af
politiet i et forsøg på at presse
dem til at skrive under på frivillig hjemsendelse. De manglende lommepenge gør det umuligt at ringe hjem, deltage i de
fleste aktiviteter, og at transportere sig uden for lejrene,
der typisk ligger langt fra byerne. Også familier med børn
idømmes
motivationsfremmende foranstaltninger.
Reelt virker de motivationsfremmende foranstaltninger
dog ikke til at få asylansøgerne
til at skrive under på, at de frivilligt vil rejse hjem - de tør ikke rejse hjem af frygt for at miste livet.
Bemærk at den største gruppe
på dette motivationspres er
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irakere, selvom både UNHCR og
Iraks myndigheder har frarådet
nationerne at lægge pres på afviste irakiske asylsøgere, dels
har anbefalet at give dem en
midlertidig beskyttelse.
Asylbørn - ifølge Børnekonventionen har Danmark et
ansvar
Børn i asylcentrene undervises
i Røde Kors Centerskoler, så
længe de er undervisningspligtige. En 17-årig dreng fik således ikke undervisning efter han
var blevet flyttet til et udsendelsescenter. Undervisningen
er imidlertid ofte slet ikke på
højde med normale krav til
undervisningen i en folkeskole
- bl.a. pga. megen turbulens og
flytninger. De spilder således
deres barndom og får ikke samme
uddannelsesmuligheder
som andre børn, hvilket giver
dem et dårligere akademisk udgangspunkt, uanset om de får
asyl eller må rejse til et andet
land og gå i skole eller søge arbejde dér. Børnene har ofte
boet med deres familie i mange
år på meget lidt plads - ofte deler hele familien et værelse.
Mange af børnene lider psykisk,

men kan ikke få tilstrækkelig
børnepsykiatrisk behandling.
Over 60 børn er blevet fjernet
fra forældrene, idet forældrenes omsorgsevne er blevet
svækket pga deres psykiske lidelser.
Havnet i ingenmandsland
Den lange opholdstid på asylcentrene i uvished, de ”motivationsfremmende foranstaltninger”, de mange flytninger,
de elendige indkvarteringsforhold med meget lidt plads og
ofte ikke mulighed for ro om
natten, de ringe undervisningsmuligheder på centerskolerne og manglende behandling for børnenes og forældrenes psykiske lidelser er
voldsomt stressende. Det ødelægger deres personlighed,
værdighed og integritet og deres chancer for at komme til at
klare sig i en selvstændig tilværelse.
For os at se er den lange opholdstid i Danmark, hvor børn
og forældre ikke ved om de er
købt eller solgt, den stærkest
nedbrydende faktor for begge
parter. De er havnet i et ingen-

mandsland, hvor Danmark har
afvist asyl, men hvor forholdene i hjemlandet er så usikre, at
FN fraråder returnering. Samtidig bistår Danmark dem ikke
på samme måde som fx Sverige ved at give dem opholdstilladelse af andre grunde eller
midlertidig opholdstilladelse.
Lovgivning og praksis på området afspejler et hidtil ukendt
fænomen i nyere dansk retshistorie, idet lovens konsekvenser
medfører så store menneskelige lidelser, at forholdene strider mod de almindelige etiske
og moralske begreber, vor kultur ellers bygger på.
Underskrevet af:
SOS mod Racisme, Foreningen
af udlændingeretsadvokater,
Foreningen for etnisk ligestilling, Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination, DRC, Præsteinitiativet, Folkesagen for værdig
asylpolitik, Stig Dalager, initiativtager til forfatterinitiativet.
Den fulde version af dette brev
kan ses på SOS´ hjemmeside
www.sosmodracisme.dk

Af de ca. 2.200 asylansøgere der sidder pt. i Danmark
har ca. 1.400 fået afslag på asyl.
Ca. 900 personer er på"motivationsfremmede foranstaltninger",
heraf 25 % børn.
På nuværende tidspunkt er der ca. 600 irakere
og 300 kosovoalbanere som hhv. Irak og Kosova ikke vil modtage,
når det ikke sker frivilligt.
46 asylcentre er skrumpet ind til 8 siden 2002
Afviste asylansøgere, der venter på at blive hjemsendt,
og som ikke vil skrive under på, at de frivilligt vil hjem,
sendes til Avnstrup eller Sandholmlejren
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Migration

som den enkelte stat ikke ønsker indblanding i.

te af verdens samlede udviklingsbistand.

”Den historiske sandhed
om at det både er kostbart og omsonst at
modarbejde migration,
gælder således i højere
grad end nogensinde”

Men det har længe været åbenlyst , at det vil blive nødvendigt
med en inter-statslig koordinering af flygtningestrømmene
for at forsøge at begrænse den
illegale indvandring.

Migranterne bidrager således
til, at flere kan skaffe sig en levevej derhjemme.
Antallet af de samlede overførsler der sendes til udviklingslande er steget i mange
U-lande til at være den ”største eksterne financieringskilde
næstefter direkte udenlandske
investeringer.”

Anita Bay Bundegaard i Politiken den 5.08.2006
FN afholder et topmøde til september hvor man for første
gang tager hul på problemerne omkring migration. Problemet er, at dette kompleks stadig betragtes som det ultimative suverænitetsspørgsmål,

Facts om flygtninge
• I 2005 var der ca. 200 millioner flygtninge og immigranter
• Heraf 56,1 millioner i
Europa
• Fra 1990 til 2000 stod immigranter for hele 89
procent af befolkningstilvæksten i Europa der ellers er stagneret eller faldende
• 17 % af asylansøgerne fik
asyl i 2005

(Kilde: www. flygtning.dk)

Denne kan imidlertid også være til gavn for værtslandene.
Ikke mindst de penge som verdens migranter sender hjem til
familie og slægtninge udgør et
stort udviklingspotentiale.
Officielle
pengeoverførsler
vurderedes sidste år af FN til at
beløbe sig til 232 millioner dollars- svarende til det tredobbel-

Mange demografer tvivler
imidlertid på, at antallet af
mennesker, der immigrerer til
Europa og Asien, vil stige nok
til, at det vil kunne stabilisere
den nedadgående befolkningsrate.

Københavns
Internationale Dag
Lørdag d. 16. september
kl. 12 - 18 afholdes Københavns Internationale Dag for
4. gang langs Peblinge-søen
ved Dronning Louises Bro på
Nørrebro-siden. Der vil være
taler, optræden, musik og boder fra en lang række foreninger, dels nationale foreninger for etniske mindretal,

dels en række andre foreninger. Kom og besøg SOS mod
Racismes bod, her kan man
få en snak med os, og få vores blad, postkort, balloner og
købe plakater.

Mellemøsten i Danmark
Omkring 450 kunstnere gæster frem til 20. september Danmark for at give et anderledes billede
af Mellemøsten. Festivalen arrangeres af Center for Kultur og Udvikling og støttes økonomisk af
Udenrigsministeriet.

"Der er en monopolitisk opfattelse af arabisk kultur i Vesten og en monopolitisk opfattelse af
Vesten i Mellemøsten. Det er forkert og hvis vi vil ud over den primitive idé om The Clash of Civilizations, så må vi ud over disse opfattelser. "
Mona Eltahawy, egyptisk journalist, bosiddende i USA
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”Find Holger
Danske”

Af Maja Lee Langvad, Borgen 2006.
Af Karen Høi
Den lille udgivelse ”Find Holger
Danske” er en humoristisk,
men også en krads kommentar
til den danske hverdagsracisme.
Forfatteren har bl.a. sin egen
version af Janteloven: ”Danskerloven”-og den starter
med:
1 bud:
“Du skal ikke tro du er dansker
fordi du er født i Danmark”
og slutter med:
10 bud:
“Du skal ikke tro du er dansker
fordi du føler dig dansk“
Bogen starter pessimistisk og
kredser om forfatterens identitet som adoptivbarn . Et af afsnittene udgøres af 20 spørgsmål til henholdsvis den biologiske, og ukendte, mor og til
den danske adoptivmor.

Maja Lee Langvad leger fornemt med sproget, som f.eks.
i digtet: ”find din indre svinehund”:
Find din indre svinehund/find
din indre ulvehund/(..)” og hun
spiller på danskernes fremmedfrygt med ordene:
”De kommer vraltende, vadende, vandrende, væltende, traskende, trippende, trissende,
tromlende, trampende, travende,trallende(…..) osv. ind i
Danmark ” !!
Og hun får givet hip til vores
rød-hvide chauvinisme ved at
beskrive en middag i rødt og
hvidt , som serveres af ”velintegrerede udlændinge” for 10
nyankomne udlændinge.
”Rummet er pyntet i hvide og
røde farver og på bordet der er
dækket med en hvid dug med
rødvinspletter på, står en buket røde roser og hvidsprayet
gran. På hver tallerken ligger et

eksemplar af Gyldendals Røde
ordbøger, som de nyankomne
kan læse i, mens de venter på
maden. ” (…)
Den danske sagnhelt Holger
Danske har hos Maja Lee Langvad fået en navnebror ved
navn Holger Nydanske og Holger Udanske. Sidstnævnte er
sat på madkasseordningen – og
der følger så en minutiøs beskrivelse af indholdet i denne.
Det drejer sig om henholdsvis
en kolonialkasse, en frysekasse
og en hygiejnekasse, og indholdet er beregnet for 2 uger
for voksne.
Bogen slutter moderat positivt
med et møde mellem Holger
Danske og Holger Nydanske,
hvor
de
udveksler
bemærkninger som ”nasserøv”,
”bonderøv” ”negerrøv”- ”Har
aben ikk´ fået banan i dag ?””racist!”- ”fejlfarver”(…..) osv.
Konfrontationen ender dog
fredeligt med, at de hver især
anerkender hinandens ekstraudstyr på deres respektive
“Mercer”- en Mercedes Benzombygget til avantgarde-model.
En finurlig, humoristisk lille
bog, der i høj grad kan være
med til at flytte danskernes billede af sig selv og nydanskerne.

Onsdag den 25.oktober
kl.16-17.30:
Fyraftensmøde
med lektor Jørgen Bæk Simonsen, leder af Carsten Niebuhr Instituttet
på Underværket, Stemannsgade 9, Randers.
Alle er velkomne.
Arr.: SOS mod Racisme Randers og FrivilligHuset.
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Paulina Heise:

“Gode Dansker”
Forlaget Underskoven 2006.
Indvandrere
Vi er grøftekantens blomster
Ukrudt
du bander over
og alligevel
ser med misundelse
og beundring på.
Sådan lyder et af digtene i
Paulina Heises digtsamling med
den tvetydige titel: ”Gode dansker”- Paulina Heise er født i Sarajevo og kom til Danmark i
1969. Hun har arbejdet som
rengøringsassistent, på fabrik
og som hjemmehjælper. Hun
har tidligere udgivet en lang
række digtsamlinger om livet i
Danmark som udlænding.
Hun er bedst når hun skriver i
et indirekte billedsprog om det
frysende liv i Danmark trods 36
år i landet- og ikke når beskrivelserne nærmest i knækprosa
beskriver endnu en dag på kontanthjælp.
Hun beskriver hverdagene ved
samlebåndet på fabrikken eller
blandt de ældre som “hjemmehjælper” som social- og sundhedshjælper jo hed for år tilbage.
Hun beskriver blandt andet
mødet med ordensmagten da
hun skal anmelde gentagne tilfælde af hustrumishandling, som politiet ikke vil tro på , for
som det hedder i digtet : ” jeg
tror du lyver/dette er ikke Jugoslavien/Danmark er et frit
land/” som betjenten blandt
andet siger til hende .

Her og dér:
Det er bedre her end der
fortalte de os.
Vi lod vores lykke blive hos dem
som fortalte os om at lykken
findes hér.
Nu rejser vi dér for at fylde hullerne i sjælen op
og rejser tilbage
til fremmede lande
hvor usikkerheden og kulden
venter os.
Værdinormer:
Mit jeg og mit jeg
slås som gale
om de normer
jeg fik i mit hjemland.
de banker hinanden
med argumenter
og modargumenter
som politikere
i valgkampagnen.
Min hjerne
den høje dommer
smider mine medbragte
normer ud
under måtten
hvor mine nye træsko er stillet.

Det er gennem billeddannelserne , rytmen og ordenes
klang, at digtene skal nå læseren og det er de enkleste digte der er de bedste, som f.eks.
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Er kvoteflygtninge lig
med kristne flygtninge?
Når Udlændingeservice rejser
ud til verdens flygtningelejre
for at finde de 500 kvoteflygninge om året, der skal til Danmark - er det ikke længere kun
muslimske flygtninge valget
falder på.
En del år har Danmark hovedsageligt taget kvoteflygtninge
fra Mellemøsten, men de sidste tre år er der kommet hundredevis af flygtninge med
kristen baggrund fra fx Burma
og Afrika.
De flere kristne flygtninge falder sammen med en lov, der
trådte i kraft for godt et år siden, der pålægger Udlændingeservice at prioritere de kvoteflygtninge med "det største
integrationspotentiale. "
Det har nemlig vist sig, at det
går godt med at integrere de
kristne flygtninge, fordi de hurtigt får sig et dansk netværk
gennem deres tilknytning til
kirken.
-De bliver hurtigere integrerede, fordi de med det samme
kommer i kontakt med danskere, siger formanden for Indenrigsministeriets tænketank for
integration Erik Bonnerup.
Ifølge FN Konventionen må et
land ikke vægte religion, når
det vælger hvilke flygtninge,

der skal have opholdstilladelse,
så det tyder på at Danmark også på dette område er begyndt
at udøve diskrimination mod
muslimer.
Kontorchef i Udlændingeservice Birgit Petersen siger at det
er tilfældigt, at der de sidste
år er kommet flere kristne
flygtninge, ifølge Berlingske Tidende 29.07.2006.
-Vi får nu ikke længere dem, der
nødvendigvis har det største
beskyttelsesbehov, men dem
der ligner os selv mest siger integrationsordfører fra Det Radikale Venstre Morten Østergaard.
SOS mener naturligvis at det er
uanstændigt, men desværre i
sørgelig tråd med regeringens
øvrige politik, at man nu også
er begyndt at skele til religion,
når man udvælger flygtninge.
Kvoteflygtninge vælges af Udlændingeservice til at få ophold
i Danmark, mens de befinder
sig i ude i verdens flygtningelejre. I 2005 mødte 2.260 personer selv op i Danmark og søgte om asyl. 226 fik asyl.
I alt indvandrede 29.989 mennesker med udenlandsk statsborgerskab til Danmark i 2005.
Siden 1989 har den danske

kvote været på 500.
Dansk Flygtningehjælp kræver
at kvoten bliver sat op til 1000,
et krav som SOS mod Racisme
bakker helt op om.
FN-flygtningene udgør en stadigt større del af de flygtninge,
der kommer til Danmark. Årsagen er, at der kommer færre
spontane flygtninge til Danmark. I 2001 søgte over 12.000
mennesker asyl . I 2005 var tallet helt nede på 2.260.-Ministeren må redegøre for, hvad
der er baggrund for udviklingen. Det kan næppe være tilfældigt, at der pludselig kommer
mange flere kristne flygtninge
til Danmark, siger Morten Østergaard til P3 Nyheder og
Radioavisen.
Kort opholdstilladelse
Kvoteflygtninge får i første
omgang en opholdstilladelse
på seks måneder. Efter indrejsen kan opholdstilladelsen forlænges op til to år. Det vil sige,
at selv efter at have fået status
som kvoteflygtning er man ikke sikret permanent ophold,
men skal gennemgå de stadigt
strammere procedurer der nu
findes, blot for at få forlænget
opholdstilladelsen.
Kvoteflygtninge kommer ikke
fra de traditionelle flygtningelande, og har derfor ikke et netværk i DK. Modsat de spontane
flygtninge får FN-flygtninge en
bolig med det samme, når de
ankommer til Danmark.

Flygtningetal
· Der er 36 millioner flygtninge i verden - ca. 24 millioner mennesker er flygtninge i deres
eget land og over 12 millioner flygtninge har krydset en grænse til et andet land.
· 5% af befolkningen i Danmark er udenlandske statsborgere, men langtfra alle er
kommet til landet som flygtninge.
· 1.151 mennesker fik asyl i Danmark i 2005. Det er det laveste tal siden 1983.
· Siden 1990 har omkring 3400 flygtninge frivilligt forladt Danmark for at vende tilbage
til deres hjemland.
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Bestod Danmark
eksamen i Genéve???
af Karen Høi
D. 9. - 10. august 2006 forsvarede repræsentanter for den
danske regering sin egen rapport om racisme i Danmark for
FN´s særlige komité mod racediskrimination (CERD). Ifølge
pressen "bestod Danmark med
glans”.
Den endelige rapport er mere
kritisk, se det danske referat på:
www.sosmodracisme.dk
Vi mener ligesom Institut for
Menneskerettigheder at der er
rigeligt at tage fat på:
Ifølge regeringens egen rapport til CERD viser en undersøgelse, at hele 42 procent af indvandrere og flygtninge i DK
skulle føle sig diskrimineret i år
2000. Et alarmerende højt tal.
Belejligt nok for regeringen
skulle der så "kun" være 27 procent i 2005 på rapporteringstidspunktet. Men at næsten 1/3
af indvandrere og flygtninge
føler sig diskrimineret, er et tal
der burde få alle alarmklokker til
at ringe!
En rapport uden
angivelse af kilder
Nu gør en række eksperter, bl.a.
Birgitte Kofod Olsen fra Institut
for Menneskerettigheder, opmærksom på, at regeringens
egen rapport er præget af faktuelle fejl og manglende kildehenvisninger. Det var ellers det,
regeringen klandrede den såkaldte ECRI-rapport for, da den
udkom i foråret.
F.eks. angiver regeringen selv,
at danske domstole kun har behandlet 3 sager om diskrimination på arbejdsmarkedet siden
2000. For det første er det
nævnte tal på 3 sager faktuelt
forkert. For det andet siger dis-

overtrædelse af racismeparagraffen.

se tal i sig selv ikke noget om,
hvor mange klager der er blevet afvist f.eks.:

Der blev anmeldt hele 129 sager i perioden fra 2001-2003,
og kun i 21 sager blev der
fældet domme. Og det er naturligvis kun toppen af isbjerget, idet man må formode, at
størsteparten af disse overtrædelser, slet ikke bliver anmeldt.

Skole der indrømmer
diskrimination, frikendt
Landsretten har lige stadfæstet
en dom fra byretten fra 2005,
hvor en elev har indgivet en klage over diskrimination i forbindelse med en praktikpladssøgning, hvor hans skole havde
angivet , hvilke arbejdspladser,
der ikke ønskede en "perker" i
praktik , med et "P" ud for vedkommendes navn. Skolen blev
pure frikendt, skønt den selv
indrømmede at have begået
diskrimination. Og der er mange andre tilsvarende sager.
Nedlæggelsen af Nævnet For
Etnisk Ligestilling med udgangen af 2002 har ikke gjort det lettere at dokumentere diskrimination inden for arbejdsmarkedet som f.eks. inden for taxabranchen, hvor det er dokumenteret, at man nogle steder
kan bede om en "hvid" chauffør. Klagekomiteen har netop
påvist diskrimination i Aalborg
Kommune, idet man dér har
kunnet anmode om en "hvid"
hjemmehjælp inden for ældreplejen. Både Pia Kjærsgaard og
mindst én lokal embedsmand
har tidligere forsvaret denne
grove diskrimination med , at
"man bør tage hensyn til de ældres behov" uden at nogen anmeldte dette forhold. Klagekomiteen tog sagen op på eget initiativ.
Ét af anklagepunkterne i ECRIs
rapport var netop, at der er et
afgrundsdybt gab mellem antallet af anmeldte sager og afgørelser, når det drejer sig om

Diskrimination og
forskelsbehandling
Et andet springende punkt i regeringens egen fremstilling er
det, der drejer sig om diskrimination af indvandrere, når de
bliver nægtet adgang til barer
og diskoteker. Blandt andet har
en gruppe unge på video dokumenteret, hvordan en gruppe
etnisk danske unge kunne få
adgang til forskellige diskoteker, hvorpå en tilsvarende
gruppe af anden etnisk baggrund umiddelbart efter blev
nægtet adgang de samme steder. Der har i gennem en længere årrække været sager af denne karakter i hele Danmark men alligevel har justitsministeriet kun opgivet antallet af
domme der drejede sig om
overtrædelse af Lov om Forskelsbehandling for Københavns Politikreds, og der blev
kun afgivet 4 domme i perioden.
SOS mod Racisme har sammen
med andre organisationer haft
et samarbejde med Københavns Politi i de sidste 10 år,
som bl.a. har ført til, at man registrerer antallet af klager og
domfældelser her. Men man
har simpelt hen ingen samlet
indrapportering på landsplan.
Den nuværende regering har
gansk vist etableret en Klagekomité for Etnisk Ligebehandling
som følge af et EU direktiv i forbindelse med omlægningen og
kort efter nedskæringerne i det
nuværende Institut for Menneskerettigheder med henblik
på at undersøge sager om for-
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holdstilladelse.
Hvordan mon den danske delegation har begrundet, at der
stadig er under 3,5% med anden etnisk baggrund inden for
politiet? Og hvordan kan den
hævde, at den såkaldte starthjælp, indført i 2002 til flygtninge på ca. 5000 kr. om måneden, kan være et incitament til
at arbejde?

Fra Henrik Saxgrens bog “Krig og kærlighed”
skelsbehandling. Men det nævnes ikke i rapporten, at kontoret kun er bemandet på deltid
af 2 personer, og at der kun i
meget begrænset omfang er
resurcer til selv at tage sager op;
- endsige foretage løbende
overvågning af overgreb på
området. Og netop Lov om Forskelsbehandling anvendes sjældent, fordi det er vanskeligt at
føre tilstrækkeligt bevis.
Ifølge regeringens rapport viser
en undersøgelse foretaget af et
analyseinstitut, Catinet, at hele
42 procent af indvandrere og
flygtninge i DK skulle have følt
sig diskrimineret i år 2000. Et
alarmerende højt tal. Belejligt
nok for regeringen skulle der så
"kun" være 27 procent i samme
gruppe i 2005 der følte sig diskrimineret !!! At næsten 1/3 af
indvandrere og flygtninge føler
sig diskrimineret, er et tal der
burde få alle alarmklokker til at
ringe, selv om rapporten påstår
at fremmedfjendtligheden er
faldet markant. Man kan bare
henvise til den seneste sag med
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hundredevis af flygtninge i Jylland der hart modtaget anonyme nazistiske trusselsbreve.
Stadig stigende sprogkrav
I forhold til rapporter om daginstitutioner, hvor det angiveligt er forbudt at tale barnets
modersmål, savner man også
nogle tal der kan af- eller bekræfte dette. At forbyde at tale sit modersmål er åbenlyst i
modstrid med FN´s børnekonvention. Regeringen roser derimod sig selv for at forberede
en vejledning om "tvungen
sprogstimulation for tosprogede førskolebørn."
Regeringen taler i sin rapport
om den fleksible og effektive
sprogundervisning der findes men der er ikke et ord om de
stadigt stigende sprogkrav der
udmønter sig i f.eks. krav om en
danskprøve 3 for at opnå Dansk
Statsborgerskab. Det seneste
påfund for at begrænse udlændinges muligheder er at indføre en såkaldt "integrationstest"
for at opnå permanent op-

Af nye oplagte eksempler
på diskrimination
kan nævnes:
DF - toppens angreb på de danske statsborgere der blev hjulpet hjem til Danmark efter
bombeangrebene i Libanon hvor de efterlyste kontrol af,
om der imellem de reddede,
skulle vise sig nogle, der var
misbrugere af dagpenge eller
kontanthjælp. I forbindelse
med andre katastrofer hvor
borgere er blevet hjulpet hjem,
eller med almindelige ferierejser til udlandet, har der ikke været tale om at tjekke vedkommende for socialt bedrageri.
- Det systematiske hærværk
mod den muslimske gravplads
ved Brøndby, som nu endelig er
ved at blive anlagt efter 5 års
forhandlinger med først Københavns Kommune og derefter Brøndby Kommune.
- Familiesammenføringsreglerne, der er ved at dræne Danmark for unge, veluddannede
ægtepar af blandet etnisk herkomst. (se artiklen andetsteds i
bladet)
- Den såkaldte starthjælp til
flygtninge der er på et niveau
langt under hvad etnisk danske
kontanthjælpsmodtagere får
og som således er klart diskriminerende.
- Ifølge en undersøgelse fra
Amternes og Kommunernes
Forskningsinstitut, er der fortsat mange indvandrere som er
på kontanthjælp, på trods af at
de er højtuddannede. Dette
gælder ikke blandt danskere.

"Det er på tide
vi siger fra"
af Birgitte Olesen
Den sætning har vi hørt mange
gange i løbet af det sidste års
tid, både fra forfattere, psykologer, læger, socialrådgivere og
præster, og den er blevet gentaget i kronikker, artikler og læserbreve.
Vi må sige fra over asyllotteriet
og asylansøgernes barske vilkår, over for diskriminering i både lovgivning og i hverdagen og over for selve tonen i debatten. Danmarks internationale
omdømme er nu så blakket, at
mange føler, at grænsen er nået.
I marts 2006 indkaldte "Præsteinitiativet" til en landshøring
på Brandbjerg højskole (v. Vejle) for at forsøge at samle de
mange kritiske røster, og det

blev et meget velbesøgt og inspirerende møde. Informationer og debatoplæg satte gang
i arbejdsgrupper, hvor fagfolk,
ngo'er og enkeltpersoner var
repræsenteret og udvekslede
erfaringer og visioner. Også
SOS mod Racisme var naturligvis med, og Anne Nielsen var på
talerlisten.
Der var stor enighed om at fortsætte samarbejdet og skabe et
større netværk, BrandbjergNetværket. En koordineringsgruppe har derfor forberedt
næste træf, som bliver lørdag
den 2.sept. kl.10.30-17 samme sted. Det bliver dels en høring, hvor der på programmet
igen er oplæg fra en række fagfolk og kunstnere, og dels et

stiftende møde, hvor vi skal have vedtaget den fremtidige
struktur. Desuden vil årets
Brandbjerg-pris blive uddelt til
en person eller organisation,
der har gjort en særlig indsats
på området.
Borgere for et anstændigt
Danmark.
En hjemmeside med mange
links kan blive et vigtigt redskab, foruden en række stormøder, hvor der udveksles erfaringer og hentes ny inspiration til det fortsatte arbejde for
et mere humant samfund og et
Danmark, vi kan være bekendt.
Alle bestræber sig på at gøre
netværket så rummeligt som
muligt, uden partipolitisk farve, således at flest mulige kan
tilslutte sig, også Uffe Ellemann
Jensen og Gitte Seeberg, hvis
de skulle føle trang til det.
Derfor er netværkets navn blevet så neutralt som "Borgere
for et anstændigt Danmark".

Stiftende møde i
Brandbjerg-netværket.
Lørdag den 2.sept.på Brandbjerg Højskole:
Ordstyrer : Georg Metz
Blandt talerne er psykolog Annemarie Gottlieb, advokat Bjarne Overmark, en af de 12
forfattere: Henning Mortensen, prof. cand. jur. Eva Smith (formand for ECRI), politimester Lars Rand Jensen (formand for SSP-udvalget) og journalist Flemming Chr. Nielsen.
Desuden optræder Per Warming med sang og musik.

Pris for deltagelse
(incl. måltider): 175 kr.

Tilmelding: bhh@km.dk - Bodil Hindsholm Hansen - tlf. 86 47 02 25
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Returneres ved varig adresseændring

B

SOS KALENDER
Landsmøde 2006 i København
Lørdag den 25.11. kl. 14.00
Mødested. Medborgerhuset , Nørre Allé 7, 2. sal
2200 København N.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Beretning fra Landsrådet og godkendelse
5. Regnskab for 2005 og godkendelse
6. Vedtagelse af fordelingsnøgle
7. Indkomne forslag
8. Valg af landsformand
9. Valg af næstformand
10. Valg af kasserer
11. Valg af landskontaktperson
12. Valg af revisor og revisorsuppleant
13. Eventuelt
Forslag til vedtægtsændringer og øvrige indkomne
forlsag mailes til sos@sosmodracisme.dk senest 10.
november. Der ydes tilskud til rejseudgifter og der
vil være fælles middag efter mødet, hvortil der også ydes tilskud.
Anne Nielsen, Landsformand

Ordinær
generalforsamling
i København
Tirsdag den
26. september kl.19.00
Mødested:
Medborgerhuset, Nørre Allé 7
2200 København N

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Valg af referent
Godkendelse af dagsorden
Beretning
Regnskab 2005
Indkomnre forslag
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Forslag fra medlemmerne modtages af formanden John Udo Ukpo senest 10. september på mail:
sos@sosmodracisme.dk

