8. januar 2015

Demonstration mod tvangshjemsendelse af afghanske flygtninge.
Bedsteforældre for Asyl, Børnebørn for Asyl, Asylret, Gæstfrit Halsnæs m.fl. Afholder en
demonstration lørdag d.17.januar kl 11 – 13 på Nytorv, i protest mod tvangshjemsendelse af
afghanske flygtninge til et usikkert land med stadige forfølgelser, tortur og mord.
Anledningen er, at der forberedes massehjemsendelser af afghanske flygtninge. Mange enlige
mænd er sendt hjem, og nu sender man børnefamilier afsted, selvom mange af børnene har været i
mange år i Dk eller er født her, taler dansk, har gået i skole osv. De er stort set alle i livsfare og vil
blive ofre for Taliban alene af den grund, at de har opholdt sig som flygtninge i Vesten. Nogle er
konverteret til kristendom.
Advokater melder om stor aktivitet med at samle de afghanske familier. Der er ofte retssager, der er
en slags opsamling eller status for de enkelte, der er mange fængslinger eller frihedsberøvelser, som
det jo hedder, hvor enkeltpersoner, ofte fædre, sættes i Ellebækfængslet i Sandholm, for at de ikke
skal gå under jorden.
Der går rygter om, at et chartret fly i denne måned, skal bringe en stor flok afsted.
Der meldes nu om mange overgreb på afghanere i Afghanistan, der har tolket for de danske
hærenheder. Danmark har ikke givet asyl til alle tolke, da man påstod, at de ikke var udsat for
overgreb. Det er de nu, hvilket dokumenteres i Information d. 30.12.2014 og d.2.1.2015. Det er
forhold, der begrunder, at det slet ikke er sikkert at hjemsende de mennesker, der er flygtet derfra.
Vi håber, at vi med denne demonstration endnu engang gør offentligheden opmærksom på, at vores
flygtningepolitik nok er stram, men ikke fair. Det er ikke fair at sende mennesker hjem til de usikre
og livstruende situationer, der venter dem i det kaos, som politikere og deres embedsmænd ikke vil
tro på er realiteterne i Afghanistan. Ifølge flere Afghanienskendere, forfattere og journalister, der
har rejst rundt i landet på steder, hvor man ikke er blevet censoreret, melder disse om et land i
opløsning. Man kan drage paralleller til hjemsendelse af irakerne, efter afslutningen af den krig,
hvor man også påstod, at forholdene nu var sikre, så alle kunne hjemsendes. Realiteterne var
anderledes. Det ved vi i dag
Dronningen og statsministeren talte begge om, at vi skulle tage hånd om de flygtninge, der kom til
DK og vise venlighed og gæstfrihed, men de glemte at nævne alle tvangshjemsendelserne.

Vær med til demonstrationen d.17.januar på Nytorv kl 11-13, og send
opfordringen videre til venner og bekendte

