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REFERAT

pkt. 2: Børnene i Syrien
Børnene fra Syrien bliver straks ved ankomsten 7. oktober hertil skilt fra mødrene, der har
arbejdet for Islamiske Stat (IS). Repatriate the Children (RTC) har straks klaget til
Rigspolitiet over deres håndtering af modtagelsen. De har fået at vide, at sagsbehandlingen
vil tage ca. 3 måneder dvs. til 7.februar. Nogle børn er anbragt hos familie og har mulighed
for at se mødrene, men undertiden er der 100 km. afstand mellem de fængslede mødre og
deres børn. En mor fra Iran er selv taget hjem med 3 børn. Der er stadig 5 danske børn tilbage
i Syriske fangelejre. Hertil kommer 5 mødre. Integrationsminister Tesfaye har administrativt
frataget mødrene deres danske statsborgerskab. Det er ifølge advokat Knud Foldschack
ulovligt, da der ikke har fundet individuel behandling sted, for de har alle modtaget
enslydende breve og med deres placering i syriske fangelejre har de været ude af stand til at
anke beslutningen. Så Knud Foldschack har stævnet staten, og taget kontakt til Regeringens
støttepartier. Det er Kammeradvokaten, der behandler sagen på vegne af Tesfaye. En af
kvinderne har lovprist IS i damebladet FEMINA. Det er vigtigt at have fokus på restgruppen
i Syrien, så de ikke bliver glemt. Han har besøgt lejrene sammen med Natascha Ree
Mikkelsen fra RTC. Svenske hjemkomne mødre er også blevet fængslet ved hjemkomsten,
men modsat de danske mødre hurtigt frigivet, men stadig anklaget for tilslutning til IS.
Pkt. 3: Longstayers
Måske kan man få borgerne med på at afviste asylansøgere får lov til at arbejde, bl.a. ud fra
det økonomiske argument, at hver beboer på et udrejsecenter koster 300.000 kr. årligt. Var
det ikke bedre at de selv tjente de penge ind? At de bevarede deres kompetencer? Efter 21 år
er der nogle Irakere, der stadig ikke har opholdstilladelse.
Når man er 18 år, kan man få sin egen sagsbehandling. Børn får opholdstilladelse (men kun
for et år ad gangen), hvor forældrene ikke har det.
De unge, der gør folkeskolen færdig, burde have lov til at fortsætte uddannelser på Teknisk
skole, så de bliver faglærte. Kunne der være en niche der? Vi mangler arbejdskraft – og tager
folk ind udefra i stedet for at bruge dem, der er her, der kan sproget etc. Skal være
overenskomstlønnede.
Voxmeters undersøgelse (bestilt af Borgere der ikke støtter regeringens udlændingepolitik)
viser, at kun 38 % synes at regeringens udlændingepolitik er i orden. 65 % synes, at syrerne
ikke må udsendes, før Syrien anses for sikkert.
Voxmeters pressemeddelelse
https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/filer/Pressemeddelse.%20Voxmeter.pdf
Meningsmålingen:
https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/filer/Meningsmaaling%20om%20udlaendingepolitik
%202021%20Dec.pdf

Pkt. 4: BfA’s synlighed
Der blev udtrykt ønske om at BfA bør larme i offentligheden. Men hvordan markerer vi os?
Hvordan kan vi hjælpe?
I Italien er der NGO’er der tager rundt og fortæller om forholdene.
Margrethe Tjalve har kontakter, som gerne vil hjælpe med optræden.
På Fyn er der 40 på listen over aktive BfA’ere, og der er næsten hver lørdag demonstration
ved Grønttorvet. Der får man snakket med rigtig mange forbipasserende. BfA Fyn arrangerer
aktiviteter sammen med lokale institutioner.
En lille 3-mandsgruppe bestående af Knud Vilby, Søren Kolstrup og Jørn Nerup planlægger
at holde 2 møder i april med 14 dages mellemrum. De vil 1) beskrive hvor godt integrationen
er gået, 2) gøre opmærksom på Longstayers, Syriensbørn og herboende syrere med fast
arbejde, som har været her i årevis, som man bare vil koste ud. Vil kontakte nogle andre end
de sædvanlige f.eks. borgmestrene i Sønderjylland. Vil bruge energi på at finde ud af,
hvordan vi får engageret nogle flere. Nye måder til gennemslagskraft.
Fem grupper svarede på det med nye måder:
Hans Dydensborg foreslog at Røde Kors burde gå i gang med de menneskelige konsekvenser
af de udsigtsløse ophold i udrejsecentrene. Kirsten Bitsch fremhævede at Røde Kors allerede
var i gang med planlægning af en opfølgning på deres børneundersøgelse.
Kirsten Suhrs gruppe understregede behovet for foredrag m.m.
Arne Normanns forslag om borgerforslag har vi ikke gode erfaringer med . Michalas
Bendixens borgerforslag havde svært ved at samle de 50.000 stemmer
Mette Rorup gjorde opmærksom på at muligheden for humanitært ophold næsten ikke
udnyttes. Vi skal appellere til Dansk erhverv og Dansk industri, som før har vist sig positive.
Ullas Libergs gruppe gør opmærksom på Flygtningenævnets sammensætning – ingen uvildig
efter at Dansk Flygtningehjælp er trådt ud. Og nævnet består af en strøm af forskellige
repræsentanter fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Advokatrådet.
Anbefalede bøger: Michala Bendixens bøger (se refugeeswelcome.dk)
Ahmat Altan: ”Jeg kommer aldrig til at se verden igen”
Hüseyin Duygn: ”Der findes ingen undskyldning for tortur”
Mahvash Sabet (Iraner): Fængselsdigte (meget fine anmeldelser) - Det kgl. Teater.
10. februar kl 19 er der digtoplæsning i Verdenscentret ved Karen Lise Mynster og 19. marts
er det FN-dag.
Pkt. 1: Oplæg ved direktør for Hjemrejsestyrelsen Claes Nilas.
Under Udlændinge- Integrationsministeriet hører:
1) Udlændingestyrelsen, der behandler alle asyl- og familiesammenføringssager.
Den er udflyttet til Næstved, men har også en afdeling på Sandholm.
2) SIRI - Styrelsen for International Rekruttering og Integration behandler alle ansøgninger
om at arbejde eller studere i Danmark og altså ikke asyl- og familiesammenføring, men dem
der kommer for at arbejde og tjene penge.
EU-borgere er omfattet af udlændingeloven og registreres.
3) Hjemrejsestyrelsen etableret i 2020. Når afgørelse om hjemsendelse er truffet, effektuerer
de hjemsendelsen. Før var det politiet, men det er en civil forvaltningsopgave. Hele
sagsområdet overførtes til Udlændingeministeriet. Hjemrejsestyrelsen skal de ikke blande sig
i asylsagen, den er jo afgjort, men arbejde med opgaven helst at opnå frivillig hjemrejse.
Ellers ledsaget, og evt. tvang. Sommeren 2021 vedtoges Hjemrejseloven på 31 paragraffer.

Det er de redskaber, der kan bruges til alle hjemrejser f.eks. også EU-borgere og overførsler
efter Dublinaftalen. Hjemrejsestyrelsen har kontorer i de danske lufthavne.
4) De afviste asylansøgere. Tre instanser er implicerede: Udlændingestyrelsen,
Flygtningenævnet og Dansk Flygtningehjælp. Man har pligt til at udrejse efter afslag.
Håndhævelsen er under Hjemrejsestyrelsen som har kontorer på Kærshovedgaard, Avnstrup,
Sjælsmark.
Man forsøger frivillighed, asylansøgeren kan bede om en kontakt, og der er åben rådgivning.
Man forsøger at opbygge en relation til den pågældende. Prøver at få kompetente folk som
socialrådgivere og universitetsfolk ind i styrelsen. DF har også rådgivning, men
kæmpeopgave for hjemrejsestyrelsen. Der anvendes nu nogle nye redskaber: 1) Hver afvist
asylansøger skal have en kontrakt. Hvis man medvirker, får man mere økonomisk støtte,
f.eks. gives op til 20.000 kr. til en NGO i hjemlandet, som kan støtte den afvistes
nyetableringer med. Enkelte steder gives disse penge direkte til den afviste. Hvis man ikke
medvirker, får man kun et beløb til selve rejsen og lidt lommepenge til de første dage.
Repatrieringsloven er til lovlige hjemvendere. Kommer ind i asylbehandlingen. Efter afslag
i Udlændingestyrelsen tager hjemrejsestyrelsen kontakt til asylansøgeren, som kan tage hjem
med støttebeløb 20.000 kr plus yderligere 20.000, hvis man tager hjem straks.
(hjemrejseloven). Hvis man får afslag i Flygtningenævnet, forklarer en medarbejder fra
Hjemrejsestyrelsen loven og aftaler nyt møde 10 dage efter. De ”motivationsfremmende
foranstaltninger” findes stadigvæk, men man prøver altså at gøre det på andre måder.
Der sker ikke nogen opfølgning på dem, der rejser hjem, der er truffet afgørelse, de har fået
lommepenge og der er en NGO kontakt. Det er et barskt arbejde, indrømmer vor
hjemmelsmand, ”og vi ansætter robuste medarbejdere, afgørelsen er jo truffet af et nævn med
en dommer som instans. Flygtningenævnet er enormt kompetent.
Spørgsmål der blev stillet:
Hvad med statsløse personer, der ikke kan sendes ”hjem”?
- Vanskeligt, men samme procedure som de andre – man finder et land sammen. Frankrig,
USA …Vi kan f.eks. ikke tvangsudsende til Syrien.
Hvad med de mennesker der har siddet 10-20 år i centrene?
- Der er ikke nogle tidsbegrænsning, men gennem § 9c kan opholdstilladelse gives pga.
udsendelsesvanskelighed. Man skal have været her mere end 18 måneder, man skal
samarbejde og udsendelse skal være udsigtsløs. Det er Udlændingestyrelsens afgørelse.
Men det et yderst sjældent at denne paragraf bruges. Ny regel er indført: man kan få arbejde
fra asylsystemet. Enkelte asylansøgere uden opholdstilladelse kan få uddannelser som frisør,
kok… (Ja, men det er ikke de rigtige uddannelser, men 1-årige tillempede. (ref.)
Det kunne være en anden form for motivationsfremmende foranstaltning, hvis man kunne
rejse hjem med en god uddannelse, kommenterede en BfA’er.
BfA spurgte til tvangsudsendelser med børn? De sker af og til på en meget voldsom måde
med op til 10 uniformsklædte betjente og repræsentanter fra RK og Hjemrejsestyrelsen. Vi
henstiller kraftigt, at fremover bør der tages hensyn til børnene så, de ikke oplever hele
situationen så voldsomt, at de skades. Det kan lade sig gøre.
- Hjemrejsestyrelsen gør hvad de kan, for at tvangsudsendelser ikke bliver for voldsomme;
men det kan ikke altid undgås.

