
      
         Møde i Iraker-gruppen, 6. dec. 2021  hos Jørgen Kirkegaard i Hellerup.

         Referat    

Vi måtte affinde os med kun fire deltagere, vel p.gr.a. corona og diverse andre skrøbeligheder.

Dagsordenens punkt 1-3 blev hurtigt overstået. - Gyda blev mødeleder og Jørgen referent.

Punkt 4: Situationen i Irak.

Der var ikke meget nyt. Landet er stadig præget af militser, korruption, vold og fattigdom. Derfor 
forsøger mange at flygte, bl.a. kurdere, via Belarus-manøvren, som vi drøftede. Det er en sær måde 
at flygte på, men det var afgørende vigtigt, at EU og andre fastholdt retten for alle til at søge asyl 
ved en grænse. Så kan man evt. konstatere: ÅG, åbenbart grundløs, og straks sende ansøgerne retur.

Der var i Irak i oktober et parlamentsvalg, som næppe ændrer noget. Valgdeltagelsen var 23%.... 
Sejrherren var shia-militslederen Muktadre al-Sadre, som vor kilde, Makmoud, ikke brød sig om.

Punkt 5: Situationen for irakere i Danmark.

Heller ikke meget nyt. Danmark presser på for måske at få en officiel tilladelse til sende domfældte 
irakere retur til Irak, men det er uafklaret. Principielt modtager Irak stadig kun dem, som frivilligt vil
vende tilbage. Irak mener, at landet har rigeligt med problemer uden nye flygtninge. Flere 
embedsmænd mv. har fået til opgave, at få sendt så mange retur som muligt (Hjemrejsestyrelsen…)

Punkt 6: Orientering om situationen for de irakere, vi har kontakt med

Dette punkt refererer vi normalt ikke. Men det skal nævnes, at der var mange nyttige udvekslinger af
synspunkter og informationer, bl.a. om psykiske problemer, økonomi, den urimelige lovgivning, 
børnenes særligt vanskelige situation mv.. I særlige tilfælde må Dansk Flygtningehjælp evt. bruges.

Punkt 7: Eventuelt

Herunder drøftedes mulighederne for at intensivere vore demonstrationer. Evt. foran Eigtveds 
Pakhus, Kbh. K., den 13. dec. kl. 13, hvor dommen over Inger Støjberg afsiges. Vi nåede dog hurtigt
frem til, at det måtte være en sag for hele Bedsteforældre for Asyl og ikke for vores gruppe.

Jørgen sagde, at han arbejdede på en større artikel om ”Det omvendte paradigmeskifte” med et 
indhold om, at vi simpelthen vil blive tvunget til at ændre vores holdning til udlændinge. Det skal 
ikke mere hedde udenlandsk arbejdskraft, men international arbejdskraft. Og vores holdning til 
udlændinge må nødvendigvis ændres totalt i de kommende år. Vi får se.

Næste møde: 

Vi aftalte foreløbig, at det næste møde i vores gruppe bliver tirsdag den 31.5. hos Kirsten Gaard, 
Skovstjernevej 4, NV. – Forhåbentlig med mindre corona og andre skrøbeligheder.

Jørgen, referent.


