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Næsten 24.000 danskere har indtil nu skrevet under på en 
opfordring om amnesti til afviste asylansøgere, som ikke kan 
tvangshjemsendes 
 
Mere end 2.000 danskere om dagen har den seneste uge skre-
vet under på, at 8-900 afviste asylansøgere skal have lov at blive 
i Danmark. Asylansøgerne er primært irakere og iranere samt 
romaer fra Kosovo, og de kan af forskellige årsager ikke sendes 
hjem med tvang. Derfor har de i årevis siddet i uvished og 
lediggang på danske asylcentre, og det bliver de syge af, siger 
Røde Kors, som driver centrene. 
 
Den situation fik for to uger siden en gruppe af besøgsvenner til 
flygtningene til at starte en underskriftsindsamling, som 
opfordrer til amnesti til de afviste flygtninge, som har været i 
Danmark i mere end tre år. Og indsamlingen ser altså nu ud til at 
have fået vind i sejlene, og det glæder Inga Axelsen, som er en af 
initiativtagerne. 
 
"Sådan som vi behandler de mennesker, er en skamplet på 
Danmark. Jeg vil ikke finde mig i, at mine børnebørn spørger: 
Hvorfor har du ikke gjort noget ved det, farmor?," siger hun. 
 
Røde Kors' generalsekretær, Jørgen Poulsen, har tidligere i et 
interview med Korshærsbladet udtalt, at en amnesti ville være en 
god løsning, men organisationen som sådan vil ikke pege på en 
bestemt løsning. Kommunikationschef Claes Amundsen 
opfordrer dog politikerne til at handle: 
 
"Vi håber politikerne finder en løsning, så disse mennesker kan 
få afklaret, hvad de skal resten af deres liv. Det er ødelæggende 
for mennesker at sidde og ikke vide, hvor de er om 10 måneder 
eller 10 år," siger han. 
 
Mimi: Lav loven om 
Tidligere formand for CD og nuværende generalsekretær i Red 
Barnet Mimi Jacobsen er blandt underskriverne. Hun taler ikke på 
Red Barnets vegne, understreger hun, men er alligevel mest 
oprørt over børnenes forhold på asylcentrene: 
 



"Jeg mener, at Danmark hver dag overtræder FN's 
børnekonvention," siger hun: Børnene har for eksempel ikke 
adgang til normal skolegang". 
 
"Man bør lave loven om for at undgå de her situationer i 
fremtiden," siger hun. 
 
Hverken Mimi Jacobsen eller initiativtagerne til undersøgelsen 
frygter, at en eventuel amnesti til de 8-900 flygtninge vil få flere 
flygtninge til at søge til Danmark. Det er ellers et argument, 
regeringspolitikere tidligere har anført. 
 
Folkene bag undersøgelsen håber nu på at nå 100.000 
indsamlinger og vil derefter appellere til Folketinget - og så har 
de taget Grundloven på ordet og vil også gå direkte til 
dronningen, der formelt har det sidste ord. 
 
theb@information.dk 
 
Underskrifterne er primært samlet ind på hjemmesiden 
www.amnestinu.dk 


