
Bedsteforældre for asyls Demonstration på Gammeltorv lørdag den 26. nov. 2016

Leif Bork Hansen: ” En opsang: Stop kynismen!”

Med voldsomme magtmidler forsøgte dansk politi i august måned i år at tvangsudsende den 
21-årige Morteza Yousofi til Afghanistan. Surret ind på kryds og tværs - med ble på, hjelm 
på hovedet blev han båret de sidste trin op ad trappen til flyet. Da begyndte han ifølge politi-
rapporten “at skrige og råbe, og der flød blod ud af munden på ham, hvorefter han blev lagt 
på maven på gulvet og holdt i ro”    (jf. dagbladet Information 25. oktober 2016: 
“Medarbejder foreslog bedøvelse af 21-årig afvist asylansøger for tvangsudsendelse). 

Hvem er det, der blev lagt på maven på gulvet i flyet i den mest smertefulde stilling? 
Det er et medmenneske, der hånes og pines! Hans eneste skyld består i at han er flygtet fra 
forfølgelse og bedt os om hjælp!

Det var ikke politiet selv, der holdt inde, men kaptajnen der sagde stop, så politiet måtte 
forlade flyet. Kynismen holder ikke op af sig selv!

Imidlertid forsøgte politiet for fjerde gang i tirsdags at tvangsudsende Morteza. Han havde 
fået lov til på politiets telefon på vejen ud til lufthavnen at ringe og sige farvel til sin familie 
i Danmark. De ringede videre til mig og var helt ude af det. Hans far og mor og tre søskende
har alle sammen fået opholdstilladelse i Danmark undtagen Morteza, han har intet at vende 
tilbage til, men risikerer oven i købet forfølgelse fra taliban.

Morteza har været anbragt i danske asylcentre siden 2009 i stadig frygt for at blive sendt ud, 
skilt fra et liv som andre. Hvor meget kan et menneske udholde, før det viskes ud?

Det var også sidste gang først i selve flyet at tvangsudvisningen blev standset! Standset af 
flyets kaptajn. Ellers havde Morteza været tvangsudsendt!

Morteza sidder nu atter i Ellebæk, i den lukkede afdeling af Sandholm, hvor han har siddet i 
månedsvis. Én af politifolkene undlod ikke at sige til ham: ”Næste gang bliver du sendt ud i 
privatfly!” Er det for at undgå indblanding, undgå vidner?

Stop kynismen! Hvem skal stoppe den, når politikerne ikke vil? Mirakuløst var det flyets 
pilot, der sagde fra, stoppede tvangsudvisningen! Hvem skal stoppe kynismen! Det må vi 
hver især gøre eller sammen med hinanden! Derfor demonstrerer vi også i dag! 

“Tilgiv os! I er en gave! Ikke en byrde!” Sagde den katolske pave Frans til flygtningene på 
den græske Ø Lesbos. Han tog i flyet 12 flygtninge med hjem til Vatikanet. Tolv muslimske 
flygtninge!

Ovre i udsendelsescentret Kærshovedgård har danske flygtningemyndigheder anbragt den 
irakiske flygtning Khoshnaw. Noget nær længst væk fra Christina, der bor i Birkerød. Før 
var han anbragt på udsendelsescentret Sjælsmark ved Birkerød, men altså flyttet helt over til 
Kærshovedgård. De er gift og venter deres første barn til marts. 

I går aftes fik jeg en besked, hvorpå der stod: “Stop udvisning af min far! Jeg vil have min 
far tilbage.” Pigen, der skrev, er den ældste af tre børn, der bor sammen med deres mor i 
Horsens. Kan det siges stærkere?

Børnenes forældre er gift, men deres far er taget fra dem og anbragt på Kærshovedgård.


