Referat af møde i kontaktgruppen for irakiske asylansøgere
2. nov. 2018, - Skovstjernevej 4, N
Dagsordenens punkt 1-3 blev hurtigt overstået efter de sædvanlige retningslinjer.
Punkt 4. Advokat Helge Nørrung fortalte om sit arbejde som flygtningeadvokat.
Irakerne var i hans aktive tid den gruppe, som havde det største antal sager i Flygtningenævnet.
I perioden 2004-2013 anbefalede FN via UNHCR, at der blev givet asyl til irakere fra det centrale
og sydlige Irak, fordi der her fandt etnisk udrensning sted. Men de danske myndigheder ville hellere
henholde sig til deres egne fact-finding-missioner. Efter FN’s vurdering ville ca. 80% være
berettigede til asyl, men kun ca. 10% fik asyl i Danmark.
Om der var 5 eller 3 medlemmer af Flygtningenævnet havde ikke gjort den store forskel.
I de første år var det fast praksis at give asyl til desertører, men allerede inden Saddams fald blev
dette ændret (referentens bemærkning: netop som for Makmoud).
Man undlod ofte at undersøge ansøgerne for torturskader, selv om FN sagde, at man skulle gøre det.
Tolkning, misforståelser og utroværdighed-overvejelser var et stort problem; der burde bruges
båndoptager meget oftere i hele asylsystemet.
Forløbet i Flygtningenævnet var usikkert og var præget af de individuelle forhold, men efter hans
opfattelse var sagsbehandlingen dog her bedre end i mange andre lande.
Det kunne være et problem, om nævnet til fulde forstod faglige erklæringer fra læger, psykologer
mv., og det burde nok være standardprocedure at indkalde sådanne fagfolk i disse særlige tilfælde.
Udlændingenævnet, som tager sig af sager om familiesammenføringer og mere specielle sager (9c)
var blevet et anonymt organ, som det er svært at påvirke. Reelt er Udlændingenævnets opgave nok i
nogen grad at afgøre mere følsomme sager, så de ikke ender på ministerens bord.
Helge Nørrungs indlæg blev efterhånden til en god, bred snak med gruppen om mange forskellige
forhold i asylsystemet og om individuelle sager.
Også vores kommende lille bogudgivelse om irakergruppens virke i 10 år blev genstand for
snakken, bl.a. at det godt kunne være betænkeligt at rippe op i gamle sår og sager. Nørrung mente,
at både lykkelige og ulykkelige forløb burde omtales, evt. kortfattet, og man kunne passende nævne,
at mange irakere fra Brorsonskirken faktisk er blevet gode samfundsborgere og skatteydere.
En samlet oversigt over dette, i det omfang det er muligt, kunne være et fint indslag i en sådan bog.
Ved mødets afslutning fik Helge Nørrung overrakt et appelsintræ som tak for hans indsats, - både
på mødet og som advokat.
Punkt 5 udgik, da Kirsten B. var forhindret, og individuelle sager må vente til næste møde.
Intet særligt under eventuelt.
Næste møde: Fredag den 25. januar hos Lone og Ole Holm-Jensen, Sydkajen 12, 2. tv.,
Frederikssund, kl. 14.
I tilfælde af dårlige vejrudsigter (sne…!??) ændres mødestedet til Skovstjernevej 4, N.
Et hovedpunkt på dette møde må blive skriftet om vores virke i de forløbne 10 år.
Referent: Jørgen

