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Stop tvangsudvisningerne!
Vi kræver en human og anstændig asylpolitik i Danmark
Asylafviste og danske kvinder er igen i år på gaden i fælles aktion på Kultorvet lørdag den 20. juni kl. 13 – 14 på FN’s Verdensdag for flygtninge
18.6.09
Den 20. juni 2009 på FN’s Verdensdag for flygtninge demonstrerer danske kvinder og
asylafviste kvinder fra Center Avnstrup, Kongelunden og Sandholm atter i fællesskab
mod den danske regerings umenneskelige flygtningepolitik. Vi stiller op ikke mindst for
vores irakiske medsøstre - de kvinder, der i disse dage sammen med deres børn frygter at
blive afhentet af politiet til tvangsudsendelse.
På verdensplan lever omkring 42 millioner mennesker som flygtninge, hvoraf omkring 5
millioner er på flugt i forbindelse med krigen i Irak. I krig og konflikt er kvinder og børn
de mest udsatte.
Fakta om den danske regerings ”faste og fair” udlændingepolitik:
I de danske asylcentre sidder 2.160 asylansøgere.*
534 af dem er blevet fastholdt i det danske asylsystem i mere end 3 år i en nedbrydende
venteposition uden mulighed for arbejde eller for et ”normalt” liv. **
282 af dem er irakere, som nu er truet af tvangsudsendelse. Heraf er 21 børn.
40 af irakerne har siddet i lejrene i mere end 10 år.
102 af irakerne har siddet i lejrene i 7-8 år.
De lange ventetider i uvished nedbryder mennesker.
Hjemsendelsesaftalen med den irakiske regering koster den danske regering 155 millioner
kroner.***
Hvad er et menneskeliv værd?
Til sammenligning fik 50.710 udlændinge alene i 2008* opholdstilladelse til studier eller
arbejde i Danmark. Hvordan harmonerer dette tal med regeringens skræmmebillede ”en
åben ladeport”?
For Kvinder i Sort og Amnesti Nu
Lisbeth Algreen, Nanna Carlsen, Gerd Gottlieb, Tove Krag og Toni Liversage
*Pr. marts 2009 i flg. Udlændingeservice www.nyidanmark.dk
** Antallet 534 er oplyst af Udlændingeservice den 14. maj 2009
*** Kristeligt Dagblad 30. maj 2009
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