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LIBE-delegationens møde med NGOer i Danmark i Europa-huset 10. april 2008.
Forrest: formanden Panayiotis Demetriou Cypern (EPP-ED) og Inga Axelsen, Bedsteforældre for asyl.
I mødet deltog udover delegationen på ca. 30 personer 2 asylansøgere fra Sandholm og repræsentanter for 16 NGOer, der arbejder for at forbedre asylforholdene
og asylpolitikken i Danmark. D. 11. april besøgte delegationen Sandholm og Kongelunden. LIBE anbefalede Danmark at give de afviste asylansøgere beskyttelsesstatus i en meget kritisk rapport, som blev vedtaget i september 2008. Regeringen har
ikke reageret.
" Som menneske sympatiserer jeg med flygtningenes situation i Sandholmlejren, og jeg undrer mig over, hvordan et civiliseret samfund kan tillade sig at
behandle sine borgere sådan." Panayiotis Demetriou.
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Det er ikke helt det samme – men det ligner
Af Anne Nielsen
Prøv at gå ind på http://www.retsinformation.dk/ og
se på mængden af love, bekendtgørelser m. v. på
udlændingeområdet. Bare for udlændingeloven
findes 101 love og forordninger, hvoraf de 30 er
gældende, de 12 fra før 2002, men de 18 i rammen
er nye. Også integrationsloven og indfødsretsloven
ændres hele tiden tillige med andre love, som angår
hele befolkningen, men hvor lovændringerne især
har til hensigt at ramme de etniske mindretal. Intet
reguleres mere i Danmark end udlændinges og
etniske mindretals rettigheder, og her drejer det sig
ikke om at lovgivningen skal beskytte den svage
part, men om at indskrænke rettigheder og muligheder.
Og se hvor meget opholdsstatistik, der er om udlændinge og efterkommere på www.nyidanmark.dk
og i www.statistikbanken.dk!
Den grundighed, hvormed udlændinge og etniske
mindretal defineres og overvåges, ligner noget, vi
kender fra 1930'erne. Fra nazisterne fik magten i
Tyskland og senere i de besatte områder, var de
meget grundige med at definere og overvåge uønskede mindretal, og lovgive om at fratage disse
mennesker deres rettigheder – det endte til sidst
med etnisk udrensning og tilintetgørelse.

stilles urimelige krav. Men diskrimination er i strid
med menneskerettighedskonventioner, hvad enten
der diskrimineres direkte eller indirekte. Et eksempel på indirekte diskrimination er lovbestemmelsen
om, at hvis to ægtefæller får kontanthjælp, fratages
den ene hjælpen, hvis ikke en af dem har haft
mindst 300 timers (ændres nu til 450 timers) almindeligt arbejde inden for de sidste 2 år. Næsten
alle der rammes vil være fra etniske minoriteter.
Ifølge regeringsgrundlaget fra 2007 ønsker regeringen en fast og fair udlændingepolitik i overensstemmelse med de internationale konventioner.
Men udlændingepolitikken ligger ikke fast: hver
gang regeringen indgår en vigtig aftale med DF
betales med stramninger på udlændingeområdet.
Fair må betyde, at etniske minoriteter behandles
ligeværdigt med indfødte danskere. Men det gør de
ikke! Det sidste eksempel på en unfair behandling
er stramningen af kravene til at bestå danskprøve 3
og indfødsretsprøven. Stramningerne trådte oven i
købet i kraft efter tilmeldingsfristens udløb, der var
fejl i indfødsretsprøven, og kun 20 – 25% bestod!
Og familiesammenføringsreglerne, behandlingen af
asylbørn, tuneserloven og tvangsudvisningerne til
Irak overskrider hver især internationale konventioner.

Og dog - vi befinder os ikke i 30'erne, og et holocaust i Danmark synes ikke lige om hjørnet. Den
førte politik er ikke baseret på fornuft eller respekt,
men ligner Pia Kjærsgårds "Fase 2" i udlændingepolitikken, som hun beskrev i 2005. Det er endnu
ikke etnisk udrensning, men det er tæt på!
Det, der sker lige nu er slemt! For det går ud over
samfundets sikkerhed, sammenhæng og velfærd,
når bestemte befolkningsgrupper holdes uden for
og trampes på. Værst ramt er asylansøgerne. For en
indvandrer, flygtning eller efterkommer betyder
den førte politik en manglende anerkendelse som
ligeværdigt medmenneske, som ligeværdig borger.
Vi ved, hvor meget det betyder at føle sig værdsat
og anerkendt, og diskrimination går ud over menneskers værdighed og selvfølelse.
Dernæst betyder diskrimination tab af rettigheder
og muligheder for den enkelte. Det svækker demokratiet, når hver 20. fastboende voksne i Danmark
ikke kan stemme ved folketingsvalg. Endelig indebærer diskriminationen og den rå tone usikkerhed
og stress for mindretallene: Bliver det så grelt, at de
emigrerer eller forsøger at flygte til et andet land?
Mange af de nævnte love har som effekt, at mennesker fra tredjelande diskrimineres, evt. ved at der

Klistermærket fås hos:
kontakt@flygtningeunderjorden.dk
Metock-dommen og Ligebehandlingsnævnet er dog
lyspunkter for etniske mindretals rettigheder:
Ægtepar, hvor den ene er statsborger i Danmark
eller et andet EU-land, behøver ikke at leve op til,
at tilknytningskravet, men kan efter et kortvarigt
ophold sammen i et andet EU-land bruge EUs mere
lempelige regler. EU-reglerne sikrer også ret til
familiesammenføring med egne børn under 21 år,
hvor der i dag kun er ret til familiesammenføring
med børn under 15 år.
Ligebehandlingsnævnet, som skal nedsættes i år,
afløser de hidtidige klageorganer om diskrimination
på grund af køn, etnicitet, handicap, alder, seksuel
orientering etc. Nævnet bliver et rent juridisk organ, og kan i nogle tilfælde underkende afskedigelser og tilkende godtgørelser.
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Ved Folketingets åbning sagde statsministeren:
- Danmark er et åbent samfund. Men vi forventer,
at de, der kommer hertil, yder et aktivt bidrag til
det danske samfund. (1)
- Danmark er et gæstfrit samfund. Men vi forventer,
at de, der kommer hertil, overholder vore love. (2)
- Danmark er et frisindet samfund. Men vi forventer, at de, der kommer hertil, respekterer de principper, som det danske samfund og folkestyre bygger på. (3)

Det sikres bedst, hvis vi i lighed hermed:
(1) giver asylansøgere og familiesammenførte ret
til at tage lønnet arbejde fra første dag i Danmark,
(2) indføjer de menneskerettighedskonventioner,
som Danmark har ratificeret, i dansk lovgivning og efterlever dem!
(3) selv overholder folkestyrets principper og giver
de, der ønsker det, indfødsret og dermed stemmeret
efter færre år i Danmark og uden krav om en urimelig indfødsretsprøve og danskprøve 3.

Billeder fra Københavns Internationale dag 2008

Gældende love/bekendtgørelser på udlændingelovens område
Kilde: www.retsinformation.dk
LBK nr 808 af 08/07/2008 - Bekendtgørelse af udlændingeloven. LOV nr 1334 af 19/12/2008 Lov om ændring af udlændingeloven (Effektivisering og smidiggørelse af adgangen til forretningsvisum og besøgsvisum).
LOV nr 431 af
01/06/2008 Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af forordning om visuminformationssystemet m.v.).
LOV nr 507 af 06/06/2007 Lov om ændring af udlændingeloven (Kontraktordning for afviste asylansøgere, der samarbejder om udrejse). LOV nr 505 af 06/06/2007 Lov om ændring af udlændingeloven (Styrkelse af indsatsen mod misbrug af
au pair-ordningen). LOV nr 504 af 06/06/2007 Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og
opløsning (Bekæmpelse af menneskehandel og samkøring af oplysninger om evakuerede m.v.) . LOV nr 89 af 30/01/2007.
Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet). LOV nr 387 af 28/05/2003.
Lov om ændring af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser), lov om pas til danske statsborgere m.v., udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (Retshjælpsordning i børnebortførelsessager m.v.). LOV nr 1044 af 17/12/2002 Lov om ophævelse af lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. samt om ændring af udlændingeloven og forskellige
skattelove (Ophævelse af jugoslaverloven). BEK nr 1177 af 09/12/2008 Bekendtgørelse om anvendelse af visse regler i
udlændingeloven over for Schweiz (Eurodac-forordningen og Dublinforordningen) BEK nr 1402 af 04/12/2007 Bekendtgørelse om regulering af beløbene i henhold til udlændingeloven. BEK nr 1098 af 08/11/2006 Bekendtgørelse om
regulering af beløbene i henhold til udlændingeloven BEK nr 327 af 18/04/2006. Bekendtgørelse om anvendelse af visse
regler i udlændingeloven over for Norge og Island (Eurodac-forordningen og Dublinforordningen). BEK nr 1265 af
04/12/2006 Bekendtgørelse om ikrafttræden af bestemmelse i lov nr. 532 af 8. juni 2006 om ændring af udlændingeloven.
BEK nr 979 af 26/09/2006 Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af udlændingeloven
og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. BEK nr 390 af 19/05/2004 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 23 c og
§ 24 a, stk. 2, i lov nr. 425 af 10. juni 2003 om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere og en mentorfunktion). BEK nr 100 af 17/02/2004 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 23
b i lov nr. 425 af 10. juni 2003 om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (virksomhedspraktik hos private
arbejdsgivere). SKR nr 9733 af 09/05/2007 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 09/07 Orientering om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik (indvandringsprøve, integrationseksamen, opholdstilladelse med henblik på at
søge beskæftigelse m.v.).
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EU's tilbagesendelsesdirektiv: et tilbageskridt for EU
Af Anne Nielsen
EU har siden 2005 arbejdet for et fælles asylsystem, og vedtaget en asylpakke i december 2008.
Danmark står dog uden for pga. de retlige forbehold. Tilbagesendelsesdirektivet, som blev vedtaget
efter en heftig debat i EU-parlamentet i juni 2008,
har rejst vrede protester verden over, ikke mindst i
Latinamerika. Det nye direktiv giver mulighed for
at frihedsberøve illegale indvandrere og afviste
asylansøgere, som ikke selv rejser tilbage i op til 6
måneder og i nogle tilfælde kan det forlænges med
12 måneder mere.

en måde være en forbedring i forhold til lovgivningen i Danmark, hvis Danmark tilslutter sig.
I Danmark er der ikke nogen maksimumsgrænse
for, hvor længe en afvist asylansøger kan holdes
fængslet, nogle har siddet i fængsel i over 2 år i
Danmark eller har været fængslet i flere omgange
uden at kunne sendes tilbage.

Direktivet gør det stadig muligt for medlemslandene at vedtage regler, der giver mere gunstige vilkår
for illegale indvandrere. Det enkelte medlemsland,
beslutter om det vil give illegale indvandrere lovligt
ophold.
Med de nye regler skal behandlingen af illegale
indvandrere leve op til en række fælles minimumsstandarder i hele Europa.
Tilbagesendelsesdirektivet er en forværring i forhold til lovgivningen i nogle EU-lande, men vil på

Den venstreorienterede og nordiske gruppe i Europa-Parlamentet (GUE) demonstrerer mod tilbagesendelsesdirektivet i EU, 18. juni 2008

Amerikansk svar på EUs tilbagesendelsesdirektiv
Nogle af vore forfædre: få, mange eller alle kom fra Europa.
Verden tog mod disse migrantarbejdere med generøsitet.
Nu - med en ny Europæisk lov, dikteret af den voksende økonomiske krise, kriminaliseres menneskers fri bevægelighed - på trods af, at det gennem en del år har været en anerkendt ret i international lovgivning.
Der er ikke noget mærkeligt i dette, for migrantarbejdere har altid været brugt som syndebukke under kriser - af
et system, som bruger dem, når det har behov for det, og bagefter smider dem i skraldespanden.
Det er ikke mærkeligt, men det er skamfuldt. Et hukommelsestab, der ikke er uskyldigt, afholder Europa fra at
huske, at Europa ikke ville være Europa uden den billige arbejdskraft fra lande uden for Europa, og uden de
tjenester, som hele verden har gjort Europa. Europa ville ikke være Europa uden nedslagtningen af indfødte
folk i Amerika og uden at have brugt Afrikas sønner og døtre som slaver, for blot at trække et par eksempler
frem fra glemslen.
Europa burde bede verden om undskyldning - eller i det mindste takke for, hvad verden har givet Europa. I
stedet for gennem lovgivning at forfølge og afstraffe de arbejdere, som kommer til Europa - på flugt fra sult og
fra de krige, som verdens herrer har sendt dem.
Fra Amerika - juli 2008
Underskrevet af 92 intellektuelle, forfattere og andre kunstnere og politiske ledere i Amerika fra Argentina,
Bolivia, Brasilien, Canada, Cuba, Ecuador, Haiti, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Peru, Uruguay, USA og Venezuela (Oversat af Anne Nielsen)
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Hvor syg skal man være?
af Nanna Carlsen, Bedsteforældre for asyl.
Ingen skal mishandle dig - håber jeg. Dette sorgmuntre citat fra forfatteren Benny Andersens digt,
Barndommens land, dækker meget godt den frustration, man let gribes af, når man i én af vore
asyllejre møder et forpint barn, som man ikke er
sikker på at kunne hjælpe, på grund af den officielle flygtningepolitik i dagens Danmark.
Jeg er frivillig kontaktperson i Center Sandholm i
Nordsjælland, en udsendelseslejr for afviste asylansøgere, og baggrunden for det er, at jeg under krigen i ex-Jugoslavien så et billede på TV- skærmen,
og det prentede sig på min nethinde: synet af unge,
tilfangetagne mænd bag pigtrådshegn i en krigslejr.
Tynde og udmarvede var de, truet på livet, og jeg
fik associationer til tiden efter 2. verdenskrig, hvor
man spurgte tyskerne, om de dog ikke havde vidst,
hvad der foregik i Kz-lejrene. Nu ramte det mig.
Nu vidste jeg. Nu havde jeg selv set... Nu var jeg
forpligtet.
Da vi i Danmark fik asyllejre, gik jeg ind og blev
kontaktperson til familier i lejren, og jeg står hver
uge ved portvagten i Sandholm og beder om at
blive lukket ind bag hegnet for at besøge min lille
familie, som består af far og mor og to børn, en
pige på 9 år og en dreng på fem. De er etniske
romaer, altså sigøjnere, og de kommer fra Kosovo,
hvor de har været i klemme mellem serberne og
albanerne - og i forbindelse med krigen har de været i direkte livsfare. Familien kommer fra en
landsby, hvor de som romaer er blevet chikaneret
fra barnsben af. Moderen, en kvik og klog ung
kvinde, er analfabet, hverken albanerne eller serberne ville indskrive hende i skolen. Datteren, der
var et år, da de kom til Danmark, går i Røde Kors´
skole i Lynge - sønnen er født i Danmark og går i
børnehave i Sandholm.
Hver familie har sin historie, men jeg ser et mønster gå igen i de mange romafamiliers skæbne, som
følge af krigen. De har været truet på livet, de har
måttet forlade deres hjem - mange har set deres hus
blive brændt af og har måttet bo under broerne i
Beograd - de har været tvunget til, med livet som
indsats, at gøre "det beskidte arbejde," i og uden for
hæren, hvor de har måttet rydde op efter massakrer
og slæbe lig til masse-gravene. Vold, voldtægt,
forhør, tortur har hørt til dagens orden, og ingen af
dem tør vende tilbage. Albanerne truer dem, fordi
de under tvang har måttet udføre arbejde for serberne under krigen, serberne forfølger dem, fordi
de er sigøjnere og muslimer. Men det giver ikke
asyl i Danmark, heller ikke, selv om Flygtninge-

nævnet ofte i afslagspapirerne skriver, at det endnu
ikke har været muligt, tvangsmæssigt at udsende jer
af Danmark på grund af de usikre og risikable forhold i Kosovo. Resultatet er, at de afviste asylansøgere lever år ud og år ind i konstant frygt for udvisning.
Min romafamilie ankom i år 2000 og har netop igen
fået afslag på asyl. At jeg er kontaktperson for netop denne familie skyldes, at jeg fik et chok, da jeg
første gang så den lille pige. I mit 40-årige arbejdsliv som lærer, har jeg ikke set et så truet barn. En
ekstremt tynd og spinkel lille pige med et trist,
forgræmmet, alt for gammelt ansigt - uden mimik et smil kunne der slet ikke blive tale om. Hun var
stum, havde mistet talens brug, nikkede blot, når
man talte til hende. Hvad havde dette barn været
ude for - hvad bar hun på, tynget som hun tydeligvis var af ansvar og frygt og alt for tidlig omsorg
for de voksne? Og klæbende op ad moderen, som
hun vogtede over og passede på. Og det gør hun
stadig. Pigen var - og er - et yndefuldt væsen, men
næsten ikke af denne verden. Hun kan så let som
ingenting pustes omkuld, og moderen siger fortvivlet om hende, at det er, som om lyset er slukket i
hendes øjne. Stumheden indtrådte, da læsset væltede ...
Faderen, der har en alvorlig psykisk diagnose oven
på fortiden samt efter otte års uvished og ophold i
danske asyllejre, havde et sammenstød med nogle
mænd fra andre eks-jugoslaviske etniske grupper.
De fik alle en dom for kriminalitet samt den efterhånden obligatoriske udvisningsdom. Familien
valgte i desperation at gå under jorden og flygtede i
panik. Faderen fik derfor ikke chance for at få konverteret dommen til en betinget dom. I hans fravær
blev dommen tværtimod stadfæstet. Efter opholdet
under jorden i knapt et år, hvor familien hutlede
sig igennem, var pigen ved tilbagekomsten til
Sandholm i en elendig forfatning. Moderen måtte
følges med hende i skole hver dag, og hun havde
ikke kontakt med nogen. Hun talte ikke, sad ganske
stille, legede ikke med nogen. Men langsomt begyndte en mere positiv udvikling. Skolen kunne
berette om bedring. Pigen talte igen og blev lidt
mindre trist, og hun fik en veninde i lejren. Selv fik
jeg også kontakt med hende i denne periode. Hun
taler både dansk, serbisk og roma og oversætter tit
for sin mor. Dog er jeg glad for, at jeg har en god
ven med i kontaktpersonarbejdet. Hun taler serbisk
og er en yderligere tryghedsperson for familien.
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Men så kom næste chok. Ved et af de ugentlige
obligatoriske fremmøder hos politiet i lejren blev
faderen uden varsel fængslet og ført fra Sandholm,
nu skulle dommen afsones. Moderen kom i krise,
og pigen blev igen dårligere. Lillebroderen, der
hidtil havde været en glad lille dreng, fik krisesymptomer: begyndte at græde ud i det tomme rum,
uden varsel og uden appel til de voksne. Han begyndte også at vågne om natten og mente, at faderen stod uden for døren, og at de skulle lukke ham
ind.

Billedet er fra UNHCR's computerspil: Mod alle
odds. Spillet er til skoleelever, som kan prøve,
hvordan det er at være flygtning. Spil og en lærervejledning findes på: www.modalleodds.org
Pigen nægtede og nægter stadig at besøge sin far i
fængslet, da hun er panisk ræd for politiet, som hun
har oplevet i flere traumatiske situationer. Hun får
heftig hjertebanken, når talen falder på politiet. Hun
er bange for, at de også skal tage moderen, så hun
og lillebroderen bliver helt alene i verden. Røde
Kors, der hele tiden har været opmærksom på pigens tilstand, er nu med sit psykosociale team gået
ind med en handlingsplan, hvor en støtteperson står
bi og hjælper i den akutte situation. Men desværre
ser Røde Kors det ikke som sin opgave at være
barnets advokat på længere sigt. De hjælper her og
nu, mens familien er i Danmark, men griber ikke
ind over for en eventuel udvisning, heller ikke, selv
om den ville have katastrofale følger for barnet.
Mens en ansøgning om humanitær opholdstilladelse for familien blev undersøgt af myndighederne, fik familien lovligt ophold i landet. Det betyder blandt andet, at man ikke skal stille hos politiet, og at man får madpenge, så man ikke behøver
spise i fælleskantinen. Lidt håb og optimisme blev
etableret, indtil afslaget kom fra Integrationsministeriet. Så vendte angsten tilbage, og nu vågner
pigen hver time om natten med mareridt. Hun har
fattet, at de igen er tilbage i udvisningspositionen.
Og moderens angst bliver endnu en gang barnets.

Skolegangen, som hun ellers klarede uden moderen
nu, blev igen svingende, for hun kan ikke forlade
moderen. Pigen reagerer med kvalme, mavesmerter
og hovedpine.
Undervejs har der været tale om, at en børnepsykiater skulle undersøge pigen, men moderen ville
ikke være med til det. Hun frygtede, at børnene
skulle blive taget fra hende. Her kunne Røde Kors
berolige hende. Hun er en god mor, der gør, hvad
hun kan, under de givne forhold, men også hun har
sit. Hun er opereret for en hjerteklapfejl, og hun
har også lidt psykisk overlast. Da moderen blev
ved med at være urolig for pigens tilstand, besluttede hun til sidst, at en børnepsykiater skulle tale med
pigen. På moderens vegne etablerede jeg kontakten, og børnepsykiaterens undersøgelse bekræfter
med al tydelighed, at der er tale om et ekstremt
udsat barn, der lever under et alt for stort pres, så
stort, at det påvirker hende voldsomt, både psykisk
og fysisk.
Pigen bærer på angsten for de psykisk medtagne
forældre og for den uvisse fremtid, og nu, hvor
udvisningen nærmer sig, kan hun ikke sove om
natten, men vågner op med mareridt. Ifølge psykiateren kan hun kun med nød og næppe holde sammen på sig selv, for hun kan ikke beskytte sig
imod, at angstfyldte fantasier trænger sig på. Hun
tegner sit hjerte, der er ved at gå i stykker, og hun
siger, at det er sådan, hun har det - og at hun snart
ikke kan bære mere. Og hun er 9 år!
Psykiateren konkluderer, at pigen er i konstant
alarmberedskab og truet af den tilstand, der er beskrevet hos de mest medtagne asylbørn: depressiv
devitalisering, en tilstand, hvor barnet opgiver livet,
trækker sig tilbage fra andre og undlader at tage
næring til sig. Og kombineret med et kompliceret
posttraumatisk stresssyndrom, hvor hormonsystemet belastes, og hjerneceller kan gå til grunde, så er
det liv eller død, det handler om for pigen. Det
kræver en avanceret og langvarig behandling samt
ro omkring familien. Hvordan skal det kunne
forenes med en udvisning?
Med henvisning til FN´s børnekonvention har advokaten netop søgt om genoptagelse af sagen og
om humanitær opholdstilladelse - denne gang i den
lille piges navn. Afslaget fra Integrationsministeriet
kom hurtigt - og med den begrundelse, at pigen
ikke er syg nok. Hvor syg skal man være? Et sind,
der er ved at sprænges, og en krop, der livstruende
nægter at udvikle sig, er det den skæbne, vi danskere tilbyder et barn i nød?
Dele af artiklen har været bragt som kronik i
Arbejderen og i Weekendavisen.
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2008: Året der gik med demonstrationer for de afviste asylansøgere
- her alene i Københavnsområdet …
Af Gerd Gottlieb, Amnesti Nu og Bedsteforældre for Asyl (BfA)
5.1. Hillerødpræsterne, march fra Sandholm og forbønsgudstjeneste i Hillerød Kirke. 6.1. Bedsteforældre
for Asyl, Kongelunden og Sandholm. 13.1. Bedsteforældre for Asyl, Kongelunden og Sandholm. 20.1. BfA,
Avnstrup, Kongelunden og Sandholm. 27.1. BfA, Avnstrup, Kongelunden og Sandholm. 3.2. BfA, Avnstrup,
Kongelunden og Sandholm. 10.2. BfA, Avnstrup, Kongelunden og Sandholm. 17.2. BfA, Avnstrup, Kongelunden og Sandholm. 24.2. BfA, Avnstrup, Kongelunden og Sandholm. 2.3. BfA, Avnstrup, Kongelunden og Sandholm. 9.3. BfA, Avnstrup, Kongelunden og Sandholm. 16.3. BfA, Avnstrup, Kongelunden og Sandholm. 23.3.
BfA, Avnstrup, Kongelunden og Sandholm. 30.3. BfA, Avnstrup, Kongelunden og Sandholm. 6.4. BfA,
Avnstrup, Kongelunden og Sandholm. 11.4. BfA ved LIBE´s besøg i Sandholm og Kongelunden. 13.4. BfA,
Avnstrup, Kongelunden og Sandholm. 20.4. BfA, Avnstrup, Kongelunden og Sandholm. 27.4. BfA, Avnstrup,
Kongelunden og Sandholm. 4.5. BfA, Avnstrup, Kongelunden og Sandholm. 11.5. BfA, Avnstrup, Kongelunden
og Sandholm. 14.5. BfA, Kultorvet. 18.5. BfA, Avnstrup, Kongelunden og Sandholm.25.5. BfA, Avnstrup,
Kongelunden og Sandholm. 28.5. Stop Udvisningerne, Københavns Lufthavn. 1.6. BfA, Avnstrup, Kongelunden og Sandholm. 2.6. Stop Udvisningerne, Københavns Lufthavn. 5.6. BfA, Gammel Køgegård i Køge og
Hertadalen i Lejre ved integrationsministerens grundlovsmøder. 8.6. BfA, Avnstrup, Kongelunden og Sandholm. 12.6. Stop Udvisningerne, Københavns Byret, Nytorv. 15.6. BfA, Avnstrup, Kongelunden og Sandholm.
19.6. Stop Udvisningerne, Københavns Byret, Nytorv. 20.6. på FN's verdensflygtningedag, afviste kvinder
fra alle tre asylcentre, Amnesti Nu, BfA, Follow the Women og Kvinder i Sort, Kultorvet. 22.6. BfA,
Avnstrup, Kongelunden og Sandholm. 24.6. Stop Udvisningerne, Københavns Byret, Nytorv. 29.6. BfA,
Avnstrup, Kongelunden og Sandholm. 6.7. BfA, Roskilde Festival samt Kongelunden og Sandholm. 13.7. BfA,
Kongelunden og Sandholm. 20.7. BfA, Kongelunden og Sandholm. 25.7. Stop Udvisningerne, Københavns
Byret, Nytorv. 27.7. BfA, Kongelunden og Sandholm. 3.8. BfA, Avnstrup, Kongelunden og Sandholm.10.8.
BfA, Avnstrup, Kongelunden og Sandholm. 17.8. BfA, Avnstrup, Kongelunden og Sandholm. 18. – 19.8. Festivalaktion for de afviste irakiske asylansøgere, Apostelkirken. 22.8. Kvinder i Sort, Kultorvet. 24.8. BfA,
Avnstrup, Kongelunden og Sandholm. 26.8. BfA foran Integrationsministeriet. 31.8. BfA, Avnstrup, Kongelunden og Sandholm. 7.9. BfA, Avnstrup, Kongelunden og Sandholm. 9.9. SOS mod Racisme og BfA, Christiansborg Slotsplads. 14.9. BfA, Avnstrup, Kongelunden og Sandholm. 16.9. BfA foran Integrationsministeriet.
18.9. Stop Udvisningerne, Københavns Lufthavn. 21.9. BfA, Avnstrup, Kongelunden og Sandholm. 25.9. Stop
Udvisningerne, Københavns Byret, Gammeltorv. 28.9. BfA, Avnstrup, Kongelunden og Sandholm. 30.9. BfA
foran Integrationsministeriet. 1.10. Asylret, Rådhuspladsen. 3.10. Kvinder i Sort, Kultorvet. 7.10. BfA foran
Integrationsministeriet. 10.10. Kvinder i Sort, Kulturnatten på Christianshavns Torv. 12.10. BfA, Avnstrup,
Kongelunden og Sandholm. 17.10. Kvinder i Sort, Kultorvet. 19.10. BfA, Avnstrup, Kongelunden og Sandholm. 23.10. BfA, Kultorvet. 23.10. Amnesti Nu, Christiansborg Slotsplads. 25.10. Luk Lejren, Sandholm.
26.10. BfA, Avnstrup, Kongelunden og Sandholm. 31.10. Kvinder i Sort, Kultorvet. 2.11. BfA, Avnstrup,
Kongelunden og Sandholm. BfA, Avnstrup, Kongelunden og Sandholm. 4.11. BfA foran Integrationsministeriet. 9.11. Krystalnatinitiativet, Nytorv. 14.11. Kvinder i Sort ved Bogmessen, Forum. 16.11. BfA, Avnstrup,
Kongelunden og Sandholm. 18.11 BfA foran Integrationsministeriet. 20.11. Red Barnet og BfA, Rådhuspladsen. 23.11. BfA, Avnstrup, Kongelunden og Sandholm. 26.11. BfA foran Integrationsministeriet. 27.11. Asylret, Christiansborg og Rådhuspladsen.28.11. Kvinder i Sort, Gammeltorv. 30.11. BfA, Avnstrup, Kongelunden og Sandholm. 30.11. Kravlenisser for Asyl og Støttekredsen for Flygtninge i Fare, Rådhuspladsen.
2.12. BfA foran Integrationsministeriet. 7.12. BfA, Avnstrup, Kongelunden og Sandholm. 7.12. Kravlenisser
for Asyl, Strøget. 9.12. Københavns Stiftsudvalg for Etniske Minoriteter, Lysgudstjeneste i Københavns
Domkirke. 12.12. Kvinder i Sort, Gammeltorv. 14.12. BfA, Kongelunden og Sandholm. 14.12. Kravlenisser
for Asyl, Rådhuspladsen.16.12. BfA foran Integrationsministeriet. 21.12. BfA, Kongelunden og Sandholm.
21.12. Kravlenisser for Asyl, Rådhuspladsen. 28.12. BfA, Kongelunden og Sandholm.
En uret lader sig ikke tie ihjel. Vi ses i 2009!
Bedsteforældre for asyl mødes hver søndag kl. 14 foran Kongelunden, Sandholm og Avnstrup
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Demokrati eller flertalsdiktatur?
af Anne Nielsen
Den politiske debat om udlændinge og etniske
mindretal har atter i 2008 været præget af populisme og hovsa-lovgivning uden reel dialog. Den offentlige diskussion, der har været på udlændingeområdet, har med få undtagelser båret præg af
manglende fornuft, dokumentation og reel argumentation. Og dem, som lovgivningen går ud over,
høres typisk kun sporadisk. I stedet får Dansk Folkeparti (DF) og regeringen indført en kombination
af nedladende og problematiserende udtalelser om
asylansøgere, udlændinge eller muslimer i den offentlige debat, for VKO har fortsat flertal. Megen
udlændingelovgivning affødes af studehandler med
Dansk Folkeparti: Hvis DF skal underskrive en
finanslov eller indgå et større politisk forlig, kræves
typisk betaling i form af lovændringer, der skader
udlændinge og muslimer i Danmark.

Christiansborg og Slotskirken
De etniske mindretal i Danmark har TVnyhedsmedierne imod sig. TV har i det forløbne år
problematiseret, at nogle asylansøgere arbejdede
sort, at Asmaa Abdol-Hamid ville bære hovedtørklæde på Folketingets talerstol, at indfødsretsprøven blev bestået af de fleste og at en mistænkt tuneser på tålt ophold, som man ikke ville gennemføre
en retssag mod, boede tæt på Kurt Westergaard.
Denne eksponering gav afsæt til en række ubehagelige stramninger: større straffe og udvisning af
asylansøgere der har sort arbejde, lovgivning om
tørklædeforbud og uniformskrav til dommere, en
skærpet indfødsretsprøve, hvor beståelsesprocenten
er faldet til 20-25%; samt – måske mest pinligt af
alt og til størst fare for retssikkerheden i Danmark:
tuneserloven, der netop er vedtaget med et spinkelt
flertal, og som kan indebære fængselslignende foranstaltninger for folk på tålt ophold i Danmark.
Derimod nævnte Danmarks Radios TV- og radionyhedsudsendelser ikke LIBE-delegationens meget
kritiske rapport om asylansøgernes forhold i Danmark, og heller ikke samrådet med Integrationsministeren om det og om asylbørnenes psykiske
lidelser efter et år i asylcentrene.

Folk med udenlandsk baggrund interviewes fortsat
sjældent, og sjældent i dybden, ofte vises de mere
som illustrationer. Og medlemmer af partitoppen i
Dansk Folkeparti interviewes jænvligt i mange TVnyhedsudsendelser – mens fx Enhedslistens og De
Radikales folketingsmedlemmer sjældent ses. Er
det fordi TVs nyhedsjournalister er bange for
Dansk Folkeparti, at TV giver dem så meget
skærmtid og udstiller mindretallene som problematiske?
Ved et åbent samråd d. 23. oktober 2008 blev integrationsministeren bedt om konkret at besvare de
kritikpunkter, som Europaparlamentets LIBEudvalg havde rettet mod det danske asylsystem. I
stedet for dette svarede ministeren: Jeg er komplet
uenig med LIBE-udvalget, de har en helt anden
politisk opfattelse end denne regering og et flertal i
Folketinget. Så det afviser jeg fuldstændigt.
Denne adfærd ligner Hal Kochs eksempel om et
sogneråd, hvor der var valgt repræsentanter for to
forskellige partier, det ene havde fire mandater og
det andet tre. Flertalsgruppen kunne i denne situation hver gang stemme sine synspunkter igennem
uden nogen hensyntagen til mindretalsgruppen. Det
var efter Hal Kochs mening nærmere flertalsdiktatur end demokrati. Det ligner til forveksling den
nuværende styreform i Danmark! Hal Koch var en
markant fortaler for demokrati: et demokrati, som
var levende og brugte dialog og argumentation.
Hvor synspunkterne forud for en afstemning blev
prøvet af mod hinanden i en offentlig debat, og
hvor til sidst de bedste argumenter vandt.
De etniske mindretal ville blive beskyttet bedre,
hvis de i højere grad blev inddraget i beslutninger,
der vedrørte dem – men det modsatte sker. DFs
strategi om at undgå, at udlændinge får dansk statsborgerskab, er netop yderligere styrket med krav,
der umuliggør opnåelse af dansk indfødsret for de
fleste. Ca. 5½ % af den voksne fastboende befolkning i Danmark har udenlandsk statsborgerskab og
derfor ikke valgret til folketingsvalg. Det svækker
det repræsentative demokrati, og det svækker også
partiernes vilje til at gøre noget for udlændinge og
etniske mindretal generelt.
Den største svækkelse af de etniske minoriteters
rettigheder sker, fordi Danmark ikke overholder
menneskerettighederne på mange vigtige områder:
Ret til at bo sammen med sin familie. Udvisning til
lande, hvor man er i risiko for umenneskelig og
nedværdigende behandling eller tortur. Behandlingen af asylansøgerne, som ikke må tage lønnet
arbejde, skal bo på centrene, uden ret til normal
sundhedsbetjening, eller til at asylbørnene går i
folkeskolen, trods Grundlovens § 76.
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"Sri Lanka – lige nu" – møde i Randers d. 25. oktober 2008
Af Birgitte Olesen
De aktuelle begivenheder i Sri Lanka får ikke meget plads i de danske medier. En humanitær katastrofe, der har samme omfang som tsunamien, er
tilsyneladende glemt af det internationale samfund.
En langvarig krig fænger nok ikke på samme måde
som en enkelt dramatisk begivenhed, hvis voldsomme billeder dengang gik verdenspressen rundt
og fik hjælpen til at strømme ind.
Joseph Aruliah (formand for Randers Integrationsråd) ønskede at sætte fokus på dette emne, og det
lykkedes med kort varsel at få et møde arrangeret
på Underværket en lørdag formiddag i samarbejde
med flere organisationer. Vi i SOS mod Racisme
sørgede for kontakten til Aracely Andersen, programkoordinator i Dansk Flygtningehjælp, DFH for
Sri Lanka, som kom og fortalte om DFHs internationale hjælpearbejde og specielt om den krigshærgede nordlige del af øen. - Siden 1998 har DFH
været i Sri Lanka og stået for nødhjælp, rehabilitering og beskyttelse af de mange internt fordrevne
flygtninge i denne langvarige konflikt mellem sengaleserne og det tamilske mindretal (der udgør 18
% af de 20 mill. indbyggere). Hjælpen gives til
flygtninge fra begge lejre.
Tidligere har en del tamiler kunnet flygte til Indien,
der kun er 18 km væk, men nu er hele kysten stærkt
bevogtet, militær og checkpoints overvåger alt,
man kan ikke arbejde, fiske og handle som før, og
man er derfor blevet helt afhængig af nødhjælp. På sydkysten er der stadig meget smukke turistområder, længere inde i landet er der industri (f. eks.
Helly Hansen o.a. mærkevarer), og dér kan man
have svært ved at forestille sig krigen med landminer og bomber oppe mod nord…

re området. Rundt i landet ser man de tamilske tigre
lave selvmordsaktioner og eksplosioner, og paramilitære grupper opererer frit, ofte som støtte for regeringen. Det er farligt for alle.
DFH arbejder sammen med FN og andre humanitære organisationer for at få skabt ”A humantarian
corridor” (med mad o.a.) ind i konfliktområdet,
men endnu har ingen fået lov at komme derind,
heller ikke journalister. Det er helt klart, at det internationale samfund bør lægge pres på regeringen i
Sri Lanka for at sikre, at de 300.000 internt fordrevne i the Vanni får de basale fornødenheder som
mad og drikke, midlertidig bolig og medicin, mens
de befinder sig i krigszonen.
I FN forsøger de humanitære organisationer at få
Sri Lanka højere op på dagsordenen, men det er
svært at vække opmærksomhed om en ”gammel”
konflikt - samtidig med at man skal vogte sin mund
og bevare den neutralitet, der er nødvendig for det
videre hjælpearbejde ude i verden.
Der fulgte en livlig diskussion efter foredraget, og
man opfordrede hinanden til at skrive læserbreve
og appellere til udenrigsministeren, udviklingsministeren og statsministeren (som både DFH og
Joseph Aruliah har gjort) - og måske også arbejde
på EU-niveau? Måske bør den finske Nobelprismodtager på banen?
Efter et lille indlæg fra formanden for de dansktamilske foreninger blev dagen afrundet af en række billeder, som blev kommenteret af to unge tamilske piger, Jenitha Sathithas og Sofie Viswalingam, der begge er medlemmer af Dansk-Tamilsk
Venskabsforening i Randers.

DFH har arbejdet ud fra fire kontorer ude i problemområderne + et inde i hovedstaden Colombo,
men siden 2006 er konflikten voldsomt optrappet,
og både FN og alle NGO’er er for nylig blevet
tvunget til at forlade Vanni-regionen. Før evakueringen uddelte DFH ekstra nødhjælp i form af mad,
sæbe og myggenet til flygtninge dér, og uden for
det område kan man stadig hjælpe nye flygtninge,
men 300.000 flygtninge er nu isoleret inde i Vanniregionen, fanget mellem de stridende parter (de
tamilske tigre LTTE i nord og sengaleserne i syd).
Situationen er hurtigt blevet uhyre kritisk, også pga.
regntiden. Alle tvinges stadig længere mod øst, så
de kan kun bo i telte eller under træer og under usle
sanitære forhold, for regeringen forsøger med luftangreb og 150.000 soldater at ”rense” og kontrolle

Aracely Andersen og Joseph Aruliah
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Referat fra tre konferencer, efteråret 2008
Af Amila Jasarevic
Frankrig oktober 2008
Seminaret hed ”Raising Young Refugees’ Voices
in Europe” og var organiseret af Europarådet og
UNHCR. Deltagerne var en blanding af flygtninge
og dem, der på forskellig vis arbejder med flygtninge. Jeg deltog bl.a. på baggrund af en anbefaling
fra SOS mod Racisme. Vi lærte om de forskellige
strukturer i de europæiske institutioner og instrumenter, der kan hjælpe flygtningeaktivister.
Regel 39 er et af disse instrumenter. Den kan standse tvangshjemsendelser af asylansøgere, hvis man
bruger den til at bringe en sag for Den Europæiske
Menneskeretsdomstol. Vi hørte også om det nye
netværk for unge flygtninge VYRE (Voices of
Young Refugees in Europe), som jeg har meldt mig
ind i.
Seminaret indeholdt bl.a. teambuilding-aktiviteter,
foredrag og gruppearbejde. Vi mødte også nogle
lokale aktivister, som gjorde et stort indtryk på mig.
Her kan jeg fremhæve organisationen RESF (Réseau Education Sans Frontières – Netværket Uddannelse Uden Grænser), som består af lærere,
forældre og andre borgere, der kæmper for at forhindre tvangsudsendelser af børnefamilier. Deres
arbejdsmetode går ud på at skaffe støttepersoner for
udvisningstruede familier. Hver familie får tre af
slagsen, hvoraf en altid er en kendt person – en, der
har gode kontakter og gør sig godt i medierne. Metoden er meget effektiv og netværket forhindrer
langt de fleste planlagte udvisninger, da myndighederne ikke bryder sig om medieomtalen og skynder
sig at få løst ”problemet”. På det punkt ligner situationen meget den i Danmark, så en lignende metode
kunne meget vel være succesfuld her også.
Serbien november 2008
Umiddelbart efter seminaret i Strasbourg tog jeg
videre til en UNITED-konference i Serbien.
Jeg deltog på vegne af SOS og var desuden ansvarlig for konferencerapporten. Der var deltagere fra
over 20 lande og som altid var der flere arbejdsgrupper, workshops, politiske caféer og andre aktiviteter. Jeg har færdiggjort rapporten, som
UNITED gerne skulle sende ud meget snart, bl.a.
også til SOS. Rejsen var et meget stort skridt på et
personligt niveau for mig, og jeg må desværre indrømme, at jeg var bange fra jeg ankom til jeg rejste
igen. Ikke mindst da jeg sammen med Kvinder i
Sort og en række konferencedeltagere var med i en
gadeaktion i Beograd på Krystalnatten den 9. november. Lige som i Danmark står Kvinder i Sort i
en tavs række med bannere og flag. Der var stor

Demonstration i Beograd, Krystalnatten 2008
medieopmærksomhed omkring aktionen – på et
tidspunkt var der en tilsvarende række af kameramænd og journalister på den anden side af gaden –
og folk blev både interviewet til tv og aviser.
Selv om det var opløftende at møde nogle de serbiske aktivister, kan man ikke komme uden om at
Serbien på mange måder er et land i fornægtelse og
det var skræmmende at se de mange ultranationalistiske plakater, klistermærker og graffiti i Beograd. Hver dag kl. 17 var der en støttedemonstration for krigsforbryderen Radovan Karadžić –
faktisk måtte vores gadeaktion flyttes fra det oprindeligt planlagte tidspunkt, fordi politiet ikke ville
”tage ansvaret” for os.
Østrig december 2008
Den 17. december deltog jeg i ODIHR’s runde bord
om intolerance og diskrimination mod muslimer.
Mødet fandt sted i Wien og jeg var inviteret på
vegne af SOS og UNITED. ODIHR er en afdeling
under OSCE og der var ca. 30 deltagere. Der blev
talt om forskellige former for diskrimination mod
muslimer og der blev delt eksempler på succesfulde
projekter. Jeg benyttede også muligheden for at
mødes med to lokale NGOer, ZARA (Zivilcourage
und Anti-Rassismus Arbeit) og Asyl in Not. Det
sidstnævnte minder en del om det danske Asylret.
Deres arbejde og udfordringer minder meget om de
danske NGO'ers, så der er meget, vi kan lære af
hinanden.

Ungdomskonferencer
SOS mod Racisme har ofte mulighed for at sende
vores medlemmer under 30 år til konferencer, der
afholdes af UNITED eller af Europarådet. Det kan
anbefales, da det er meget inspirerende at høre om
forholdene i andre lande, og få nye ideer i det antiracistiske arbejde. Send en mail, hvis du er interesseret til: sos@sosmodracisme.dk
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Fra Luk Lejrens demonstration 25. oktober 2008, hvor der blev klippet hul i hegnet i Sandholmlejren

Møder og arrangementer i starten af 2009
17. marts 2009 kl. 19 – 22, Nørre Allé 7, København N: Ungdomskriminalitet.
Arrangør: SOS mod Racisme i samarbejde med VerdensKulturCentret.
28. marts 2009 kl. ca. 10 – 16, Vollsmose Kulturhus, Vollsmose Alle 14, Odense: Bygge broer eller grave grøfter? Stormøde, Borgere for et Anstændigt Danmark
Programmerne for disse og andre møder og demonstrationer kommer på: www.sosmodracisme.dk
og www.brandbjergnetvaerket.dk, samt via Arne Hansens nyhedsmails: post@arnehansen.net

Minileksikon 2009 er udkommet!
Vi har revideret Minileksikon og fået det trykt i 4.000 eksemplarer. Det sendes bl.a. til vores medlemmer og til kommunernes hovedbiblioteker, gymnasier, tekniske skoler, seminarer, højskoler og
visse grundskoler, hvor det kan anvendes som opslagsbog i de ældste klasser.
Der kan bestilles klassesæt (angiv ønsket antal eksemplarer), pris kr. 200 til dækning af forsendelse, girokort vil blive vedlagt. Enkelteksemplarer kan rekvireres gratis.
Bestil ved mail til. sos@sosmodracisme.dk . NB: husk korrekt navn og postadresse.

Andre aktiviteter:
Asyl Dialog Tanken vil gennem en række workshops på hhv. Center Kongelunden og Center
Sandholm i januar og februar 2009, i samarbejde med studerende fra Det Kgl. Danske Kunstakademi og beboere fra centrene, udvikle idéer til forbedring eller alternativer til asylcentrene.
Til hvert forløb inviteres 5-10 studerende fra Kunstakademiet, 5-10 asylcenterbeboere og et antal
“løsgængere” fra andre uddannelsesinstitutioner. Man vil lade asylcentrenes beboere udvikle alternativer til centrenes sociale design i samarbejde med socialt engagerede kunstnere og kulturproducenter. Kontakt: Morten Goll: mogoll@mail.dk / Tlf.: 20 49 00 66
Kulturmødet er en forening, der vil lave et integrations- og kunstprojekt med film og fotos med
deltagelse af børn og unge af forskellig etnisk oprindelse i København. Frivillige søges, kontakt
Else Kloppenborg, tlf.: 61713677.
Se Rune Engelbreths og Jakob Holdts åbne videobrev til Barack Obama om racisme i Danmark:
http://www.panhumanism.com/letter_to_obama.php
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