
Amnesti Nu´s tale på Rådhuspladsen den 17.3.07 
 
Ved Ulla Strange-Petersen 
 
Jeg kommer fra folkebevægelsen Amnesti Nu! 
 
Vi ønsker fast opholdstilladelse til de afviste asylansøgere, der har ventet i lejrene i mere end tre år 
 
Vi skammer os over den behandling, da afviste asylansøgere får. Og det er vi ikke de eneste, der 
gør: vi har samlet 53.000 underskrifter! 
 
Og vi samler flere og det går hurtigt med at samle flere… 
Vi oplever at folk er galde for at det er muligt at give beskæmmelsen en stemme. Og vigtigt: Vi går 
på tværs af den politiske diskussion og får støtte fra mange forskellige kanter. 
 
Det handler om at vise, da danskerne finder denne behandling af mennesker i vores land 
uanstændig. 
 
Amensti Nu-underskriftsinitiativet er her i dag for at understrege et ønske om at asylet skal gives til 
hele gruppen af afviste flygtninge. 
 
For det handler også om de asylafviste der ikke er fra Irak. Også de frygter for deres sikkerhed. 
Også de er for nedbrudte til at begynde en  tilværelse i Kosovo! Somalia! Iran! 
De kan ikke tage hjem. Ingen af disse lande vil modtage dem. 
 
De aslafviste irakere får heldigvis opmærksomhed og fokus, som her i dag. Lad den varme bølge 
også ramme de andre afviste asylansøgere. De må ikke udgrænses yderligere! 
 
Sitautionen kan løses ved en særlov en gang for alle. Det er blevet gjort i Sverige og i Holland. 
 
I Sverige fik 157.000 udnerskrifter. Det gjorde indtryk: 17.000 flygtning fik asyl. I Holland 26.000. 
I Danmark handler det kun om godt 800 i alt. 
 
Heraf er 200 børn! De lever under forhold, der er forbudt for andre børn i Danmark. Det er 
diskriminering. 
Hvorfor får disse børn ikke lov at være fremtidens potentiale? Vil vi finde os i at loven muliggør 
sådanne børneliv inden for Danmarks grænser? 
 
Der er godt, da ansvarlige begynder at indse, at denne situation ikke kan ignoreres og forbedre da 
asylafvistes forhold, men det er ikke godt nok! Kun en grundlæggende tryghed kan afbøde mere 
psykisk skade. 
 
Flygtningene skal ud af denne situation. Det er uværdigt for dem og det er uværdigt for os! 
 
Vi må tage konsekvensen. 
Det er et dansk ansvar. Vi må tage vores ansvar på os og gøre det bedre i fremtiden! 
 
Hvad gør vi i Amnesti Nu med alle underskrifterne. 



 
Vi afleverer dem til dronningen. Hun kan give amnesti ifølge Grundloven. Og vi afleverer dem til 
Folketingets formand: Værsgo´ her er folkestemningen! 
 
Rundt omkring går personer fra gruppen og samler underskrifter ind. Skriv under. 
 
Gå på nettet på Amnesti Nu og send videre. Print underskriftark ud og saml underskrifter. 
 
Har I ideer eller initiativer, så kontakt os gerne! 
 
Hold øje med os. Spred budskabet 
Anstændighed NU! 
 
Tak fordi vi måtte komme her med vores initiativ og dele det med jer! 


