
Vindinge, d. /8 2020!

 Åbent brev til statsminister Mette Frederiksen!

I januar måned i år sendte jeg et brev til dig vedr. hjemtagelse af de danske børn i syriske 
flygtningelejre. Dette brev vedhæftes i medfølgende fil.
I min mail skrev jeg bl. a., at jeg ville arbejde for, at der blev oprettet en støttegruppe med henblik 
på at få børnene hjem til Danmark.
En sådan gruppe blev i regi af Bedsteforældre for Asyl oprettet i maj måned.
Undertegnede er med i et lille arbejdsudvalg, som siden da har arbejdet intenst for at nå målet, at få
de ulykkelige og helt uskyldige børn til Danmark. Og vi har blandt meget andet skrevet til 
regeringen, som du sikkert vil vide, og til en del andre folketings politikere med samme budskab.

Kære Mette Frederiksen!
Med min henvendelse til dig nu, vil jeg gerne udtrykke, at vi i Bedsteforældre for Asyl har et stort 
ønske om at støtte dig i dit udtalte ønske om at være ”børnenes statsminister”!
Ingen tidligere statsminister har formuleret denne fine tanke, og vi tror, at du for alvor vil få 
danskerne til at acceptere dig med denne titel, hvis du også begynder at arbejde aktivt for  at 
hjemtage børnene fra Syrien, både de internerede i lejrene og de ca 20 andre danske børn, som iflg. 
PET befinder sig i krigsområder i Syrien eller omgivende lande.
Vi er en gruppe af bedsteforældre – nogle af os har passeret de 85 år, og vi forstår simpelthen ikke, 
hvordan du og din regering kan leve med det ansvar det er, at holde helt små børn interneret for 
handlinger, som de ikke på nogen måde kan gøres ansvarlige for. Kan du ikke afsætte tid til at tage 
en snak med os om disse ulykkelige børns tragiske skæbne ? Vi vil gerne komme 3 – 4 medlemmer 
fra vor arbejdsgruppe ind til Christiansborg for at fremlægge vore synspunkter over for dig og 
eventuelle andre ministre eller embedsmænd. 

I dit svar til mig skrev du d. 15/2, at det alene er forældrenes ansvar, at børnene er havnet i den 
ulykkelige situation. Vi mener ikke, at dette argument holder. Som statsminister vil du
og din regering om ikke andet være medskyldige i, at helt uskyldige danske børn nu på andet år er 
interneret i lejre, hvor de hver eneste dag mistrives og lider forfærdeligt – lige nu, tvunget til at være
i telte uden adgang til rent rindende vand og med temperaturer helt op imod 50 grader! Vi stønner 
her
i august måned netop nu ved temperaturer på op til 30 grader; selv om de fleste af os bor i boliger, 
der er godt isolerede og med dejlig koldt og rent vand i hanerne, synes vi, at 30 grader er for varmt! 
Læg så lige 20 grader oveni!!  Det ligner tortur at holde børn indespærret i telte i et ørkenområde i 
Syrien!

I de gamle, uopvarmede og slidte telte kan børnene nu se frem mod den anden vinter i lejrene med 
pigtråd og bevæbnede vagter, der holder dem indespærret i de triste, fysisk- og psykisk 
nedbrydende omgivelser. Disse elendige forhold har du og din regering et kæmpestort ansvar for, 
fordi I jo som de eneste kan ændre på situationen ved at hjemtage børnene.
Generalsekretæren i Dansk Røde Kors og andre har formuleret, at lejrene er helvede på jorden! 
Netop fordi du og din regering har magten til at få børnene hjem - uden at gøre det - vil medføre, at 
I også vil blive holdt ansvarlige, hvis der ikke meget snart bliver sat gang i arbejdet med at 
hjemtage børnene.

Som du er bekendt med vil det autonome kurdiske styre gerne hjælpe med til, at danskerne kommer 
hjem fra lejrene. Kurderne har mange gange appelleret til de lande, som har landsmænd placeret i 
lejrene om at hjemtage dem, idet de angiver, at de ikke har hverken de økonomiske eller 
menneskelige resurser til at sikre bare nogenlunde rimelige betingelser for de internerede, hvor op 
imod 60% er børn, og mere end halvdelen af dem er under 6 år gamle.



Efter PETs nye trusselsvurdering fra marts måned i år, om at man anser det for usandsynligt, at 
børnene på kort sigt udgør en trussel mod DK, kan regeringen ikke længere dække sig ind under 
PETs trusselsvurdering, for PET anbefaler jo nu, at børnene kommer hjem til DK og bliver tilpasset 
vort danske system. PET har, så vidt vi er oplyste, gode erfaringer med at afradikalisere og få børn 
fra krigszoner tilpasset vort demokratiske system. PET peger jo nu også på, at børnene på længere 
sigt, (hvis de skal forblive i lejrene), kan komme til at udgøre en alvorlig trussel mod DK. Og vi er 
meget bekymrede for, at de på sigt ikke kan undgå at komme til at hade DK, som ikke ville lade 
dem komme ud af deres forfærdelige situation og hjem til DK.
Du kan vælge fortsat at prøve på at få det til at se ud, som om forældrene alene er de skyldige, men 
vi vil på det kraftigste advare her i mod.  For hvem er forældrene? Os bekendt opholder der sig ikke
danske fædre i de 2 store lejre, Al-Hol og Al-Roj, men ca 30 danske børn og 12 mødre. Foruden 
børnene handler det således kun om 12 danske mødre, som af den ene eller anden grund er rejst til 
området. Vi tror, at Danmark med alle vore resourser kan klare at få disse få mødre hjem til 
Danmark og få dem repatrierede, hvis der er behov for det.
Du skriver, at de er rejst derned for at føre krig med Danmark. Men hvor meget ved regeringen om, 
hvilke hensigter de unge piger havde, da de rejste derned? Vi har efter TV 2s rejse til Al-Hol lejren i
marts måned i år hørt, at en ung mor med 2 børn på henholdsvis 4 og 1 år hævder, at hun alene 
rejste til Syrien for at blive gift med den australske mand, som hun var blevet forelsket i! Hun har 
efter eget udsagn aldrig deltaget i krigshandlinger. Men hvad er sandheden?  Den kender vi ikke, for
hun har ikke været stillet for en dommer. Din regering forsøger nu at fratage hende sit danske 
statsborgerskab, idet hun også er iransk statsborger, dog angiveligt uden at have relationer til Iran, 
hverken familiemæssige eller andre relationer, da hun er født og opvokset i DK. Hvis hun mister sit 
danske pas, risikerer hun således at blive udvist til Iran, som ifølge vore oplysninger har henrettet 
folk, der mistænkes for at have haft relationer til IS. 
Under alle omstændigheder straffes børnene så endnu mere brutalt for handlinger, som deres mor 
måske har begået.
Og de er i forvejen alt for hårdt straffet i og med, at de nu på andet år opholder sig i disse frygtelige 
lejre! 
I et humant samfund som det danske, er det helt uforståeligt for os, at regeringen ikke for længst har
besluttet at hjemtage også mødrene for at lade kompetente danske domstole afgøre, om de har 
begået noget strafbart i forhold til danske love. Gælder danske love ikke for alle danske 
statsborgere?

Kære Mette Frederiksen! 
Du og vi ved, at en del politikere er blevet straffet for forbrydelser begået mod menneskeheden på 
grund af den politik, som de har haft ansvaret for. Vi håber aldrig, at vi kommer i den situation med 
en dansk regering, og dine juridiske eksperter har forhåbentlig kunnet rådgive dig, så du nogenlunde
trygt kan sove om natten i forhold til din og regeringens accept af den måde, som de uskyldige 
danske børn med regeringens velsignelse behandles på i Syrien. 
Men historien har jo mange eksempler på, at senere tider vurderer politiske handlinger mod 
uskyldige mennesker ud fra andre synsvinkler, end dem, som de blev forsvaret med af de, som 
udførte dem. 
I Bedsteforældre for Asyl ser vi et muligt scenarie for os, hvor regeringen og Danmark kan blive 
stillet til ansvar internationalt i forhold til børnekonventionerne og andre brud på indgåede 
internationale aftaler, fordi vi undlader at hjælpe børn, der lider uretfærdigt og helt unødvendigt.

I øvrigt er vi af den opfattelse, at DK under alle omstændigheder kommer til at modtage også 
mødrene. For ca en måned siden ankom en ung dansk kvinde her til landet og blev anholdt. 
3 finske kvinder med til sammen 9 børn lykkedes i foråret i år at flygte fra ”anexet”, den del 
af Al-Hol lejren, hvor også de fleste danske mødre og børn er placeret. 2 hollandske kvinder er også
flygtet fra lejrene.  Tyrkiet truer med at sende danske statsborgere hjem, de har allerede sendt en 



dansk far og IS kriger hjem, og det er jo en politisk kendsgerning at Kurdistan, hvor de 2 
omhandlede lejre befinder sig, er et politisk meget ustabilt område. Kurderne er militært presset af 
tyrkerne mod nord, af syrerne med støtte af russiske bombefly fra syd og af Iran fra øst. Da Tyrkiet 
tidligere på året angreb det nordlige Kurdistan, lykkedes det for mere end 800 af de internerede i 
lejrene at flygte. 
På sigt er det derfor forventeligt, at også de danske mødre og børn slipper ud af lejrene og 
efterfølgende kommer til Danmark. 
Hvor længe får det autonome kurdiske styre lov til at kontrollere området?
Og nu er Corona truslen også latent, og det forlyder netop nu, at der er konstateret udbrud i lejrene. 
Hvis coronaen for alvor får fat i lejrene, vil den ifølge nødhjælps organisationer i området have 
fuldstændig frit spil og vil ikke kunne standses på grund af de elendige sanitære forhold samt de tæt
pakkede lejre og mangel på læger, sygeplejersker og værnemidler. 
Alene disse omstændigheder burde være nok til at hjemtage børnene omgående! Eller mener du, at 
alene børnene og deres danske mødre fortsat skal være de eneste, som ikke er omfattet af din 
henstilling til ALLE danske statsborgere om at komme hjem til Danmark for at sikre dem mod 
corona faren?

Du slutter dit svar til mig med at skrive, at sagen er et hårdt dilemma, men at du i dette tilfælde 
vægter Danmarks sikkerhed højest, fordi forældrene, hvis de kommer hjem kan være så påvirkede, 
at de kan udgøre en trussel mod Danmark.
Vi tror heller ikke, at det argument holder længere:  Det drejer sig kun om 12 danske mødre – der 
allerede har fået en urimelig hård straf ved at opholde sig i lejrene, hvor de dagligt må se på, at 
deres børn mistrives og lider forfærdeligt, for ikke at sige, at de udsættes for tortur - de vil da vist 
have mere end nok at gøre med at tænke på deres egen og børnenes situation efter en evt. yderligere
udstået straf af det danske system. Og erfaringer fra PET viser, at der er opnået positive resultater 
med tidligere repatrierings projekter. 
Vi er enige med PET i, at trusselsbilledet er meget mere iøjnefaldende, hvis mødrene og børnene 
skal forblive ret meget længere i det krigshærgede og politisk ustabile område i Kurdistan og 
Syrien. Den radikalisering, som IS sympatisører udøver i lejrene og det had, som i vore øjne er 
uundgåeligt vil virkelig være faktorer, som på sigt kommer til at udgøre terrortrussel mod Danmark.

Så, kære statsminister giv din regering og embedsværk besked på at sætte gang i det nødvendige 
arbejde for at få børnene og deres mødre hjem snarest muligt.

Hvor længe endnu vil du og din regering negligere FN`s  børnekonvention, som Danmark jo for 
længst har ratificeret, og som tydeligt skriver, at alle børn uanset forældres handlinger har krav på 
Danmarks beskyttelse ?

Må vi til sidst have lov til at minde om, hvordan også socialdemokratiske politikere for få år siden 
hyldede Nelson Mandela og hans forsoningspolitik også over for dem, som holdt ham brutalt 
fængslet i mere end 27 år. En forsoningspolitik, som medførte et nyt demokratisk styre i Sydafrika 
næsten uden dødsfald. 

Tiden er nu tid til at DK også forsoner sig og om ikke andet, så af humanitære årsager tager børnene
og deres mødre hjem til Danmark for at give dem mulighed for at få en menneskelig tilværelse.

Med venlige hilsener
Johannes Pedersen, Kærvej 10 A, Vindinge, 4000-Roskilde.
Med i Bedsteforældre for Asyl.

 


