
 Åbent brev til børnenes statsminister 
og til danskere, som deler nedennævnte synspunkter.

Kære Mette Frederiksen.
Hvor er det dejligt, at du vil være børnenes statsminister og stille dig på siden af de svageste børn. I 
det hele taget, har jeg glædet mig over mange af din regerings handlinger og forslag, der har til 
hensigt at føre Danmark i en ny retning.
Men hvordan har du det med, at du og din regering samtidig har valgt at svigte de allersvageste 
danske børn, dem der trænger allermest til dit engagement og din hjælp? - de ca 30 danske børn, 
nogle helt ned til babyalderen, der sidder i syriske lejre under umenneskelige forhold, straffet for 
forhold begået af deres forældre. Jeg kan desværre ikke finde andre ord end hyklerisk, at du på den 
baggrund kalder dig ”børnenes statsminister.”

Da der jo er mange andre: dine 3 støttepartier, Red Barnet, Unicef, FN, Røde Kors med mange 
flere, der uden held har forsøgt, at overbevise dig om, at Danmark bør hente disse børn og evt. også 
deres mødre hjem til Danmark, gør jeg mig ingen forestillinger om, at du og din regering på 
baggrund af min henvendelse vil omgøre beslutningen om ikke at ville hjælpe børnene ud af deres 
mareridt. I erkendelse her af opfordrer jeg derfor nu alle danskere, der deler mine synspunkter til at 
være med til at kæmpe for børnene (og evt. deres mødre) ved at være med til at oprette en komite 
eller en forening med det formål, at få børnene til Danmark og for at hjælpe dem ud af den 
radikalisering, som mange har påpeget, at de er ekstremt udsat for i  lejrene, lejre der er som skabt 
af IS til at skabe fremtidige ”hellige” IS krigere.
Regeringen og andre har fremført det argument, at børnene og deres forældre ikke skal til Danmark 
af frygt for, at de udgør en potentiel trussel som terrorister. Min frygt er meget større for, at de på 
sigt netop udgør en stor trussel mod Danmark, hvis vi ikke meget snart får dem hjem og prøver at få
dem afradikalisseret.
Kan man tænke sig nogen, der har mere grund til had mod os, hvis vi lader dem blive i disse 
barbariske lejre? Nej, de vil på sigt og måske resten af deres liv komme til at udgøre en gruppe, som
vil have et forståeligt had til det land, som på uretfærdig og brutal vis stjal deres barndom fra dem.
Kære Mette Frederiksen! Jeg håber ikke, at du er så bange for Dansk Folkeparti, Inger Støjberg m. 
fl., at du ikke vil være med til at omgøre regeringens afvisning af at hjælpe disse helt uskyldige 
børn. Men hvor længe tør du vente? En 12-årig dreng blandt de 30 børn har udtalt, at hans højeste 
ønske er, at blive IS kriger. Risikoen for, at de øvrige 29 børn vil 
gå i samme retning, hvis der ikke handles til fordel for dem nu, er meget stor – og hvem tror du 
deres vrede vil rette sig imod?
Du har fornylig givet Godhavn drengene en officiel undskyldning på den danske stats vegne. Hvem 
tror du i fremtiden kommer til  til at undskylde din regerings manglende handling til fordel for 
børnene i de syriske lejre? De børn burde for længst have været i Danmark. Hver dag der går inden 
det sker, er en forbrydelse begået af Danmark med dig som statsminister.
I grundlovens § 76 står der, at ”Alle danske børn i den skolepligtige alder har ret til fri undervisning
i folkeskolen.” Hvordan vil du leve op til denne § ?

Undertegnede er 85 år, og jeg har i mit lange liv aldrig set nogen sag, som i den grad gør mig 
skamfuld over at være dansker. Tænk den danske stat mod 30 børn, som helt uskyldige er havnet i 
en frygtelig fangelejr i Syrien, og så vælger regeringen, at lade dem forblive der med skrækkelige 
følger for deres helbred og udvikling, hvis de da overhovedet overlever!
Med dette brev udsendes samtidig en henvendelse til alle, som deler mine synspunkter, at 
tilkendegive om I er interesserede i, at der dannes en komite eller forening uafhængig af politiske 
partier, som vil arbejde for at få børnene hjem til Danmark  snarest muligt. Send mailen til 
johannes.pedersen@yahoo.dk.

           


	

