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Det sku' vær' så godt … men utrygheden for fremtiden er ikke fjernet 

 

Så kom der omsider et udspil fra Birthe Rønn Hornbech i asylspørgsmålet – en meget snæ-
ver aftale mellem regeringspartierne og DF, der alene angår nogle af de mennesker, der har 
fået afslag på asyl. Aftalen gælder kun for familier, der har siddet i et asylcenter i mere end 
tre år efter, at de har fået afslag, dvs. at de kan have ventet meget længere. Ud fra de erfa-
ringer, vi har i Amnesti Nu som kontaktpersoner i lejrene, ved vi, at denne aftale kan med-
føre yderligere forarmelse. Aftalen gælder ikke for alle børnefamilier, for enlige, for familier 
uden børn eller for unge. Det er overflødigt at nævne alle de ulykker, de uværdige forhold 
for længst har medført for ALLE de mennesker, der har fået afslag på asyl.  

Frit valg, siger aftalen. I kan selv bestemme, om I vil blive boende i lejren, eller I vil flytte 
ud.  

Bør alle så ikke være glade? Nej, for der er så mange ukendte faktorer i spil, som de menne-
sker, det angår, vil have meget vanskeligt ved at tage stilling til. Kan de bevare deres net-
værk? Hvordan bliver deres forhold til myndighederne – til lægehjælp – til de venner, de 
har fået i lejrene? Hvad med børnene? Kommer de nu igen i en ny skole og bliver fjernet 
fra deres venner? De "heldige" der får valget, skal bo i nærheden af en lejr, siger aftalen. 
Hvor er det? Lejrene ligger jo langt fra almindelig bebyggelse. 

Amnesti Nu´s alvorligste anklage mod aftalen er, at den slet ikke tager hensyn til familier-
nes største problem: usikkerheden for fremtiden. De får stadig ikke mulighed for at uddan-
ne sig eller arbejde – endsige få permanent opholdstilladelse. De kan stadig ikke føle sig 
som ligeværdige borgere i det land, der har ladet dem sidde i usikkerhed i rigtig mange år. 
De sidder stadig i evig frygt for at blive tvangs"hjem"sendt.  

Amnesti Nu afleverede i oktober 90.469 underskrifter, for amnesti til de omkring 800 
mennesker, der har opholdt sig mere end tre år i asylcentrene. Rigtig mange grupper og 
enkeltpersoner har gennem lang tid skrevet og talt i medierne for anstændige forhold for de 
mennesker, hvis usikre fremtid ligger i Dansk Folkepartis hænder. Det er klart, at regerin-
gen har været nødt til at reagere, men det er skandaløst, at det bliver med en så overfladisk 
"løsning". 
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