Tale ved demonstrationen på Nytorv d. 26.august 2015.

POLITIK DER FÅR MENNESKER TIL AT VISNE
En særlig dansk specialitet i 2015
Danmark havde engang en meget respekteret konservativ politiker, Isi Foigel, der sagde:
”Hvis man har regler – uanset hvor gode de måtte være, eller hvad man mener om dem – som
kolliderer med menneskelighed, så er det jo ikke menneskeligheden, man skal lave om, men
reglerne.”
Ordet starthjælp narrede mange vælgere, der ikke selv kendte en flygtning på denne ydelse, til at
tro, at hjælpen var et positivt bidrag til integration. Starthjælp var kun halvdelen af en kontanthjælp
og virkede som en bremse på integration og flygtninges mulighed for at komme på fode igen.
Derfor blev denne ydelse afskaffet og erstattet af kontanthjælp.
Nu gentager et folketingsflertal fejlen fra 2002 blot under betegnelsen integrationsydelse, der også
lyder som en positivt bidrag men i virkeligheden effektivt vil hindre nytilkomne flygtninge i at
genopbygge en udholdelig og meningsfyldt tilværelse til gavn for dem og os.
Lovgivningen er ganske ødelæggende for nytilkomne krigsflygtninge – og den er så umenneskelig
med Isi Foigels udtryk, at denne regel skal laves om. Vi bør kræve, at loven fjernes.
Jeg vil understrege, at de syriske flygtninge, hvis livsfarlige flugt vi i disse dage bevidner på
fjernsyn, har udholdt en borgerkrig i mere end fire år. Det har været en hverdag fyldt af angst og
store lidelser. Først nu opgiver de håbet om at kunne skaffe sikkerhed for sig og deres familier.
Nogle af dem når til Danmark, og enhver af os kan forestille sig, hvor medtagne og traumatiserede,
de er.
I den situation skal vi tage godt vare på dem og drage omsorg for, at de tilbydes vilkår, der kan
støtte deres mulighed for at genopbygge et værdigt liv. Vi skal understøtte deres spinkle håb – og
ikke byde dem en tilværelse, hvor de endegyldigt bukker under.
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