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Kære Medborger,
I Avnstruplejren mangler beboerne penge til en busbillet

I Hvalsø midt på Sjælland bor mere end 100 børn og deres familier under særdeles trange og umenneskelige 
forhold. Fanget i et ingenmandsland mellem et uopnåeligt asyl i Danmark og en ikke eksisterende mulighed for at 
vende hjem til deres krigshærgede land.

Regeringen og et folketingsflertal har besluttet, at familierne skal ”motiveres” til at rejse – derfor gives der alene 
overlevelseshjælp bestående af spisebilletter, der giver mulighed for tre måltider om dagen, som indtages fælles i 
centrets cafeteria.
Boligforholdene er også under al kritik. Mange bor sammen 4 til 6 personer i små værelser. Bad og toilet er fælles 
for de fleste. På trods af de særdeles kritisable og umenneskelige forhold ønsker beboerne helt forståeligt ikke at 
rejse til et liv, der er endnu værre.

100 asylbørn har senest vist os deres hverdag på en fotoudstilling i Øksnehallen. (www.stoettekredsen.dk)
Maria Mac Dallands nye dokumentarfilm – og hjertet er sort – skildrer stille og stærkt de umenneskelige forhold 
på udrejsecentret. (www.wake.dk)

Ja – det lyder grotesk og uhyrligt  
– ikke engang at have penge til en busbillet

Men sådan er forholdene for medmennesker, som bor i denne lejr ude i en skov – 7 kilometer fra Hvalsø.
Derfor beder vi dig støtte en indsamling, så børnene og deres familier får mulighed for at tage bussen fra 
Avnstrup til Roskilde.

Køb et gult HT-klippekort eller giv dit klippekort med flere rejser tilbage

Send det til Rødovre Flygtningevenner, c/o Foreningshuset, Højnæsvej 63, 2610 Rødovre.

Send et beløb

til vores indsamling til Arbejdernes Landsbank – konto:  53290508267  
– så vi kan købe klippekort fra dig til familierne.

På forhånd tak for dit bidrag.

Rødovre Flygtningevenner
Stella Hansen        Ole Mathiasen
Formand                Kasserer

Indsamlingens protektor: Fahmy Almajid, Rødovre - (www.fahmy.dk)


