Referat af møde i kontaktgruppen for Irakiske asylansøgere 18.09.17. kl. 14
Øverødvej 100, 2840 Holte.
1. Godkendelse af dagsorden - Dagsordenen blev godkendt.
2. Valg af ordstyrer og referent - Ordstyrer: Hanne Geist - referent: Kirsten Gaard
3. Godkendelse af referat af sidste møde - referatet blev godkendt
4. Simon Rueskov Nielsen fortalte om forsvarets indsats i Irak.
Simon præsenterede sig. Han er kaptajn i hæren. Kursusleder og sagsbehandler på
Irak området ved Institut for sprog og kultur, der uddanner tolke.
Han fortalte om den undervisning af Irakiske sikkerhedsstyrker, herunder også
stammeenheder, underlagt den Irakiske hær, der foregår i lejren Al-Asad Airbase
(AAAB), hvor der er udstationeret ca. 140 danskere, heraf (ca.) 1/3 trænere, 1/3
sikkerhedspersonel, 1/3 støttepersonel . De undervises dels i militære færdigheder,
såsom skydetræning og taktik men også i bløde færdigheder såsom 1. hjælps
træning og at arbejde i enheder. Danmarks træning er meget effektiv. Danmark
arbejder i lejren sammen med grupper fra USA, UK, Norge og Baltikum landene.
Simon fortalte, at hovedformålet var at slå IS. Mosul er IS fri, men IS besidder
stadig områder ved Eufrat floden op mod Syrien. Hvad der skal ryddes for IS
herefter bestemmes af Bagdad, f.eks. er IS stærke i Anbar provinsen, men denne
består mestendels af ørken. Danske soldater har fået mandat til at overskride den
syriske grænse i specielle tilfælde.
Irak efter IS: Der er stor usikkerhed om, hvad der sker efter IS. Problemer om hvem
der skal overtage de tidligere besatte områder Sunni`er, regeringen (SHIA), eller
Kurdere. Der var også forskellige stammer f.eks. PMF og Hashd. Samtidig er der
stadig sovende IS celler, f.eks i Mosul og Kirkuk.
Danske soldater er i Irak efter invitation af den Irakiske regering for at bekæmpe IS.
Efter IS skal folketinget tage en ny beslutning, hvis DK skal fortsætte: 1. vi bliver for
at stabilisere landet eller 2. VI trækker os hjem.
Simon nævnte rapport fra CFR (Counsil of Foreign Relations), der beskriver forskel
mellem Sunni- og Shiamilitser.
5. Nyt fra styregruppen - punktet taget op under evt.
6. Nyheder om situationen for flygtninge.
Brochurer fra Trampolinhuset: Guidelines Danish Refugee Counsil , Asyl procedure I
DK.
Dianalund lukker.

07.11. genoptages tortursagen i Østre Landsret vedr. Statens ansvar for tortur af
Irakere i dansk varetægt..
Avisartikel I Politiken om Kærshovedgaard
Avisartikel i Information: Udlændingestyrelsen for slap.
7. Det er endnu ikke lykkedes at få Hazhar til et møde, så der kunne udarbejdes
statistikker, men vi prøver igen.
Gyda havde lavet et udkast til opgørelsesmodel. Vi skal hver især se på det ud fra
hver vores asylansøger.
Vi talte om, at der skulle laves en beskrivelse af forskellige typer af asylansøgere ,
f.eks. familier med børn: Ole og Lones, Hanne Geists og Kirsten Bitsch`s familier
Enlige: gammel asylansøger: Jørgen
ung asylansøger: Kirsten Gaard
kvindelig asylansøger: Gyda
8. Gensidig information om asylarbejdet
Dette punkt refereres normalt ikke, men Jørgen Kirkegaard mente, at det skulle
refereres, at Mahmouds sag er behandlet ved FNs menneskerettighedskomite, der
har indstillet, at Mahmoud bør have ophold i DK. Sagen skal nu på ny for
flygtningenævnet.
9. Næste møde.
Mandag 08.01.18 kl 14.00 på Skovstjernevej 4 st., 2400 København NV
10.Eventuelt.
Kirsten Bitsh skulle på vegne af styregruppen bede Irakgruppen fortælle om vore
aktiviteter ved BFA`s 10 års fødselsdag, der markeres d. 29.10.17. Styregruppen
havde efterlyst positive historier, og det blev forslået at Ole og Lone eller Hanne
kunne fortælle om deres familie, eventuelt kunne Hanne eller Gyda fortælle om
gruppens arbejde og resultater.
Trampolinhuset arrangerer d. 30.9.17. en demo om Børnenes tarv. Man begynder
en stor kampagne om ” Børnenes stemmer”.
Kirsten Gaard fortalte om et vellykket folkemøde på, hvor hun og Gyda havde
deltaget med skilte med røde hjerter og hvor vi uddelte foldere om BFA ligesom vi
fik talt med en masse mennesker.
Kirsten Bitsh fortalte at man på stormødet havde talt om, at BFA i stedet for
Bornholm skulle deltage i Folkemødet på Mors.

