
Forholdene for asylansøgere – kan vi være dem bekendt?

Danmark kritiserer ofte og med god grund menneskerettighedssituationen i andre lande, men hvad gør vi
egentlig selv her i landet? Er vi alle dækket af de samme basale rettigheder her i landet? Svaret er nej!
Mennesker som du og jeg er på op til 16. år isoleret i det danske samfund, fordi de ikke har fået asyl i
Danmark og ikke kan eller tør rejse tilbage til deres hjemland.

Deres børn lever også isoleret – og enhver kan forestille sig de helbredsmæssige og psykiske problemer,
som opstår hos børn og unge, der lever i konstant uvished om deres og deres familiers skæbne.

AFS Alumni, Bedsteforældre for Asyl, Den Danske Helsinki-Komité, FN-forbundet, Foreningen af
Udlændingeadvokater, Kvindelige Lægers Forening, Kvinderådet, Refugees Welcome og Retspolitisk
Forening er gået sammen om et informationsmøde:

Ved mødet i Odense vil tidligere ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen først gennemgå retten (den ret,
man har) til at søge asyl. Michala Bendixen fra Refugees Welcome vil efterfølgende beskrive
asylansøgningsproceduren. Og Merna Alhozy vil fortælle om en opvækst i asylcentre.

Vi vil herefter fokusere på asylansøgernes forhold, og navnlig undersøge, om der i Danmark sker
overtrædelse eller omgåelse af menneskerettighederne, herunder af børns rettigheder. Som et led i mødet
opdeles deltagerne i arbejdsgrupper, der får mulighed for at skitsere handlingsplaner centralt og lokalt ud
fra virkelige ’cases’.

Det er arrangørernes håb, at deltagerne tager aktivt stilling til den nuværende situation og at der derved
skabes en bredere, informeret, folkelig bevægelse, der kan hjælpe ofrene for den nuværende asylpolitik og
forebygge  gentagelser af allerede begåede fejl.

Tilmelding bedes foretaget snarest, dog senest d. 15 maj 2014 med navn og evt. organisation på
mailadressen konference@helsinki-komiteen.dk. Deltager-gebyret er 100 kr. Beløbet, som også dækker
kaffe før mødets start (kl.10.30-11.00) samt en let frokost, bedes indbetalt på konto: Danske Bank Reg.nr.
1551 Konto 4180641106, men først når man har modtaget bekræftelse på tilmelding.

Lørdag den 24. maj 2014 fra kl. 11-16.00 i Kulturhuset i Vollsmose

Vollsmose Alle 14, Odense NØ

Formålet med mødet er
• At give dig en konkret viden omkring den aktuelle asylpolitik i Danmark
• At give dig mulighed for at møde organisationer, der arbejder aktivt med asyl og

borgerrettigheder
• At skabe konkrete initiativer, der realiseres efter mødet i Odense.


