PRESSEMEDDELELSE:
14. december 2014
Protest mod umenneskelige tvangsudvisninger af børnefamilier til Afghanistan
SOS mod Racisme har protesteret til justitsministeren med kopi til lederne af regeringspartierne og
regeringens to støttepartier SF og Enhedslisten over tvangsudsendelsen forleden af en børnefamilie,
der nu lever på gaden i Afghanistan i vinterkulden. Se mailen nedenfor!
"Det her er simpelthen en skændsel for vores land. Tænk, at Danmark er kommet så langt ud, at vi
ikke længere behandler asylansøgere som rigtige levende mennesker" siger formanden for SOS
mod Racisme, Jette Møller
Yderligere informationer kan fås hos
Jette Møller
tlf. 60633399
-------- Oprindelig meddelelse -------Subject:Protest mod umenneskelige tvangsudvisninger af børnefamilier til Afghanistan
Date:Sun, 14 Dec 2014 18:12:54 +0100
From:SOS mod racisme <sos@sosmodracisme.econtent.dk>
To:jm@jm.dk
CC:stm@stm.dk, pia.olsen.dyhr@ft.dk, oim@oim.dk, johanne.schmidt-nielsen@ft.dk
Til justitsministeren!
SOS mod Racisme protesterer på det kraftigste mod de menneskefjendske tvangsudvisninger af
børnefamilier til Afghanistan.

Blandt de afghanere, der blev tvangsudvist d. 7.december 2014, lever en børnefamilie med fem børn
nu på gaden i vinterkulden. Det ene barn er en af de unge piger, som i november 2012 forsøgte
selvmord. Der er også mindre børn.

Asylret ved, at familien nu bor på gaden i Afghanistan i vinterkulden og har billeder derfra. De har fået
oplyst, at der var 13-14 betjente til at passe på familien i Kastrup, indtil de gik om bord på flyet fra
Turkish Airlines, og at der var civilklædte betjente om bord på flyet. Familiens 15-årige datter har
fortalt Asylret, at betjentene ledsagede familiens medlemmer helt ud på toilettet. Det må være en
meget grænseoverskridende oplevelse for en pige på 15 år, især når man betænker, hvor ekstremt
små flytoiletter er. Pigen sagde: ”De behandlede os, som om vi var kriminelle.” Asylret har fået
refereret, at flere blandt flypersonalet undrede sig højlydt over, at denne børnefamilie skulle
tvangsudvises til Afghanistan. Den protestfyldte undren fik en politibetjent til at sige, at de jo udførte
det, de var sat til, og at det var politikerne, der havde ansvaret.

Det danske Folketing bærer ansvaret, og SOS mod Racisme spørger regeringen og dens
støttepartier, SF og Enhedslisten, om I virkelig kan leve med, at en børnefamilie med fem børn udvises

til en eksistens på gaden i Afghanistan i vinterkulden. Det er ikke blot en krænkelse af disse
menneskers fundamentale rettigheder, det er også en skændsel for vores land.

Med venlig hilsen
SOS mod Racisme

Jette Møller
formand

