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Referent: Gyda Bøge Seibæk

1. Den aktuelle situation for flygtninge i Danmark er eksemplificeret med en lovgivning, der
stadig ændres.
At de anvisninger, der tidligere blev givet for at opnå permanent ophold eller
statsborgerskab skærpes.
At alle ophold bliver betragtet som midlertidige, også for asylansøgere, der tidligere har fået
at vide ved fornyelse af opholdstilladelsen, at den var med henblik på varigt ophold.
At der nu gives kortere opholdstilladelser.
At man nu kan tilbagesendes selv om sikkerhedssituationen ikke er varig stabil.
2. Opfølgning af hvordan det er gået med gruppens irakere. Sædvanligvis uden for referat,
men der er tre grupper, som vi stadig følger.
De, der har fået permanent opholdstilladelse og kan søge om statsborgerskab.
De, der trods lange ophold endnu ikke har fået permanent ophold. Ved tidligere fornyelser
af deres opholdstilladelser fik de at vide, at det var med henblik på varigt ophold. Nu får de
at vide ved fornyelsen, at den kun er med henblik på midlertidigt ophold.
De, der en longstayers, og som endnu ikke har opnået asyl. De opholder sig nu i asylcentre
eller udrejsecentre.
3. Hvordan de nye politiske tiltag påvirker irakernes situation, og hvad vi kan gøre ved det.
De, der endnu ikke har opnået nogen form for asyl, er selvfølgelig de mest udsatte. Den
lange uvished og truslen om hjemsendelse har været ødelæggende for de fleste af dem, og
vi må se børn og voksne, der tidligere var velfungerende, blive langsomt nedbrudte.
Den gruppe, der har opnået midlertidigt asyl, og som ved fornyelsen tidligere havde fået
stillet i udsigt, at det var med henblik på varigt ophold, er selvfølgelig chokerede over, at de
nu ikke længere kan regne med permanent ophold. De har levet op til, hvad myndighederne
har forlangt af dem m.h.t. at lære dansk, arbejde, uddannelse og socialt aktive. Det giver
både utryghed og skuffelse at erfare, at det man har arbejdet hen mod i årevis, ikke længere
gælder. I sig selv er det opslidende at skulle blive ved med at ansøge om at få fornyet
opholdstilladelsen, og efterhånden, som mange af de danske irakiske asylansøgere erfarer,
at de familiemedlemmer, der flygtede til andre lande, for længst har fået asyl og permanent
opholdstilladelse, endog statsborgerskab bliver håbløsheden og rådvildheden næsen
ubærlig. De spørger sig selv, om de efter den nye lov og efter udenrigsministerens besøg i
Bagdad, kan risikere at blive sendt tilbage.
Vi kan nok kun hjælpe ved at prøve at holde modet oppe hos dem, prøve at undgå at de
handler i panik men med advokatbistand.
4. Næste møde finder sted i december hos Jørgen Kirkegaard, Duntzfelts Alle 31, Hellerup.

