
Åbent brev til regeringen og Folketinget      bragt som debat i Politiken 6. okt 2020

Åndsfrihed, medmenneskelighed og frisind har altid været en del af det at være 
dansk.

Derfor har Danmark gennem årtier været en humanitær stormagt, som talte med vægt
i spørgsmål om menneskerettigheder og flygtninge.
Derfor kunne vi - trods liden størrelse - gå foran og have indflydelse i verden.

Det er ikke længere den position, Danmark er kendt for. Stadig strammere lovgivning
har sat sine spor, når det handler om flygtninge og udlændinge.
Retorikken har ændret sig markant.

Mange politikere og andre hævder, at udviklingen i verden nødvendiggør politiske og
retslige justeringer, og det er givetvis rigtigt.
Men det, som burde være en afbalanceret og mådeholden tilpasning, er gået langt ud 
over det nødvendige, og som samfund taber vi.
Skridt for skridt har Danmark bevæget sig væk fra idealerne om medmenneskelighed,
retfærdighed og retssikkerhed.

Eksempler på stramninger og negativ symbolpolitik er talrige.

- Lovgivning, som medfører, at en minister administrativt kan fratage mennesker - 
også børn - deres danske statsborgerskab, er et urovækkende skred bort fra 
traditionelle danske værdier og holdninger.

- At Danmark ikke retter ind efter den Europæiske Torturkommissions usædvanligt 
skarpe kritik af de fysiske og umenneskelige forhold i Ellebækfængslet, er stærkt 
bekymrende.

- At Danmark - i modsætning til en række skandinaviske og europæiske lande - ikke 
samarbejder med UNHCR om hurtig modtagelse af 500 kvoteflygtninge, ikke tager 
initiativ til at hente et antal uledsagede børn - f.eks. blot 200 - ud fra de fortvivlende 
forhold for flygtninge på Lesbos og ikke hjemtager de få danske børn og deres 
mødre, der befinder sig i en uholdbar og farlig situation i kurdiske fangelejre, er et 
foruroligende skifte fra en humanitær til en utiltalende hård linje i dansk flygtninge 
og udlændingepolitik.

Vi appellerer om at den nødvendige samfundsmæssige styring og regulering 
suppleres af en stærk medmenneskelig vision, og af at Danmark som et rigt og 
velfungerende land går forrest med humanitær handlekraft både nationalt og 
internationalt.

Statsministeren har udtalt, at ”….det er vores ansvar at gå forrest når problemerne 
skal tackles og samfundet skal forandres”.



Det er i krisetider, humanisme og medmenneskelighed testes og skal vise sin styrke. 
Flygtningesituationen er fortsat sådan en krise.

Danmark må ikke lukke sig selv af frygt for det fremmede. Åndsfrihed, 
medmenneskelighed, retsbevidsthed og retssikkerhed er vort samfunds fundament. Vi
appellerer om en genrejsning af det humanitære og tolerante Danmark. Vi tror på, at 
befolkningen vil slutte op om politikere, der har viljen til at løfte dette humanitære 
ansvar og som tør gå foran i de nødvendige politisk og juridisk forpligtende indsatser.
Vi opfordrer Regering og Folketing til at gøre dette.
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