20. Februar 2017
Til politikerne og pressen!
SOS mod Racisme opfordrer alle folketingspolitikere til at stemme NEJ til lovforslaget om strafskærpelse
der 3. behandles i morgen. Det handler ifølge Udlændingeministeren om at gøre tålt ophold utåleligt!
Vi vil bede pressen om at råbe op om alle de stramninger, man for tiden vil have igennem Folketinget på
udlændingeområdet – også selv om de strider mod menneskerettighederne.
Det er sjældent, vi hører politikere, der åbent støtter tortur og umenneskelig og nedværdigende behandling
i Danmark. Men det er desværre tilfældet med lovforslag om At gøre tålt ophold utåleligt!
Minister Inger Støjberg siger også, at udlændinge på tålt ophold og kriminelle udlændinge, der ikke kan
sendes hjem efter afsoning af deres dom, fordi de risikerer tortur mv. i hjemlandet er uønskede her i
landet, og vi skylder dem ikke noget! Jo, mener SOS mod Racisme: Vi skylder dem at overholde
menneskerettighederne!
Udlændinge på tålt ophold, kan være mistænkte men ikke nødvendigvis dømt for en forbrydelse.
Udlændingeministeren siger, at lovforslaget ikke er ment som motiverende foranstaltning for at de skal
rejse hjem eller forlade Danmark på anden vis, - men hun siger også, at det ville glæde hende, hvis de
gjorde det.
Officielt skal lovforslaget få dem til at overholde deres pligter meldepligt, opholdspligt – og med
lovændringen endnu en pligt: underretningspligten. Der er ikke nogen fornuftsbestemt grund til, at de skal
have deres liv ødelagt af alle disse pligter, samt bo i det tidligere fængsel Kragskovhede – nu
Kærshovedgård – på ubestemt tid. Det er ikke alene imod enhver form for sund fornuft, det overtræder
også flere menneskerettighedskonventioner, herunder Konventionen mod Tortur. Det er meget forkert på
den måde at presse folk til at udrejse, når de er i risiko for tortur o.l. i hjemlandet.
Vi beder partierne: Stil folketingsmedlemmerne frit, så de kan stemme efter deres samvittighed!
Se vores høringssvar om tålt ophold :
http://www.sosmodracisme.dk/…/Hoeringssvar_SOS_mod_Racisme_…
Se også vores høringssvar om afvisning af asylansøgere ved grænsen i en krisesituation :
http://www.sosmodracisme.dk/…/hoeringssvar_krisesituation.p…
Venlig hilsen,
for SOS mod Racisme
Anne Nielsen, Næstformand
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