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Bestyrelsens   årsberetning   for   2020   
  

Vi   er   en   organisation,   der   først   og   fremmest   kæmper   for   menneskerettigheder   til   flygtninge,   
sideløbende   i   mindre   omfang   yder   vi   humanitær   hjælp   i   form   af   penge,   mad,   tøj.     
  

Flygtninge   og   menneskerettigheder   
  

Indtil   2015   beskæftigede   vi   os   hovedsageligt   med   flygtninges   menneskerettigheder   indenfor   
Danmarks   grænser.     
  

Siden   2015   med   de   store   flygtningestrømme   igennem   Europa,   er   grænserne   udenom   EU   og   
inde   i   EU   blevet   nærmest   hermetisk   lukkede.   Det   er   dybt   bekymrende.   
  

For   en   udlænding   er   det   nærmest   umuligt   for   at   komme   ind   i   Danmark   eller   et   andet   EU-land   
og   søge   asyl.   Nogle   af   de   udlændinge,   der   når   fra   Bosnien   ind   i   Kroatien   og   videre   til   
Slovenien   og   Østrig   bliver   sendt   tilbage   til   Bosnien.   De   får   ikke   lov   til   at   søge   asyl,   selvom   
det   er   deres   ret   iflg.   konventionerne.     
  

Danmark   udviser   flygtninge   til   Kroatien   på   trods   af,   at   flygtninge   ikke   beskyttes,    men   
udsættes   for   kroatisk   politis   tæskehold   og   efterfølgende   bliver   de   udsendt   ulovligt   til   Bosnien,   
de   såkaldte   “push-backs”.     
  

Vi   har   derfor   valgt   at   flytte   med   flygtningene   til   der,   hvor   de   er.   Mange   af   dem   på   Balkan,   i   
Bosnien.   Netop   ved   at   følge   og   fortælle   om   forholdene   for   flygtningene   ude   i   Europa,   er   vi   
med   til   fortælle   konsekvensen   af,   at   lande   som   Danmark   lukker   grænsen   for   flygtninge   og   
ligefrem   leverer   militært   overvågningsudstyr   til   militser   i   Libyen,   Tyrkisk   militær   til   
udelukkelse   af   flygtninge   fra   Syrien   m.fl.     
  

Danmark   bruger   desuden   mange   penge   på   militærudstyr   til   grænsebevogtning   i   Tyrkiet,   
Grækenland    og   Kroatien.   Penge,   der   istedet   kunne   være   brugt   til   humanitær   bistand   i   fattige   
lande   og   dermed   til   at   skabe   færre   flygtninge.   Folk   flygter   ikke,   hvis   de   har   det   godt,   hvor   de   
er.     
  

Samarbejde   med   lokale   græsrødder   i   Bosnien   og   i   Europa   
  

Mona   Ljungberg,   forkvinde   for   Flygtninge   i   Fare,    var   i   Bosnien   efteråret   2019   for   at   hjælpe   
flygtninge   i   området   og   danne   sig   et   overblik   over   situationen   for   flygtningene.   Forholdene   er   
beskrevet   i   beretning   for   2019   og   på   vores   webside.     
  

Under   opholdet   blev   knyttet   kontakter   til   lokale   græsrødder   i   Bosnien,   mange   civile   bosniere   
yder   en   stor   hjælpeindsats   i   hverdagen   med   mad   og   husly   og   har   brug   for   et   tilskud   af   og   til.   
Det   støtter   dem   også   moralsk     
  

Der   blev   også   knyttet   kontakter   til   frivillige   i   Tyskland,   Østrig,   Italien.     
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Tilsammen   har   vi   et   netværk,   der   dagligt   kommunikerer   via   messenger,   og   informerer   om   
situationen,   om   hvor   der   er   størst   behov   for   hjælp   om   hvor   der   er   hjælp   på   vej,   og   hvor   der   
er   leveret   hjælp.    Det   er   et   uformelt   netværk,   men   effektivt   og   velfungerende.   
  

Vi   er   også   med   i   en   del   facebook-grupper   -   lokale   og   udenlandske.   Nogle   af   dem:   
Help   refugees   in   Bosnia,   Dead   and   missings   in   Balkan,   Border-non-violence,   seawatch,   
budskab   fra   græsødderne   m.fl.     
  

Når   vi   har   penge   nok   af   og   til   donerer   vi   til   lokale   frivillige   bosniere,   der   sørger   for   at   bruge   
pengene   på   nogle   af   de   mest   sårbare.   De   store   organisationer,   som   Røde   Kors,   uddeler   
mad   i   nogle   områder.   Men   mennesker   har   behov   for   mere   end   2   måltider   mad   og   en   
sovepose.   Nogle   har   særlige   behov   for   at   blive   indlogeret   i   et   værelse   (mindreårige   og   syge)   
eller   det   kan   være   folk   det   har   gået   hundredvis   af   kilometer,   der   kommer   forbi   en   familie,   der   
giver   et   måltid   mad,   omend   de   selv   er   fattige.   Der   yder   vi   af   og   til   et   tilskud,   så   de   stadig   kan   
få   råd   til   at   give   et   måltid   mad.     
  

Webside:     
  

I   2020   har   vi   fornyet   vores   webside:   https://flygtningeifare.dk     
  Fornyelse   af   websiden   med   opdatering   af   flygtningesituationen   i   EU    har   været   en   vigtig   
aktivitet.   Vi   får   ros   for   at   den   er   blevet   overskuelig   og   et   godt   opslagsværk     
  
  

  FN-forbundet   
  

Vi   er   blevet   mere   aktive   i   FN-forbundet.   Mona   Ljungberg   er   med   i   FN-forbundets   
menneskerettighedsudvalg.   Ayub   vil   også   gerne   være   mere   aktiv   og   vi   deltog   sammen   i   
FN-forbundets   generalforsamling.   -   Når   corona   forhåbentligt   en   dag   er   besejret,   håber   vi,   at   
der   kommer   flere   kurser   om   menneskerettigheder   i   FN-forbundet.   De   er   særdeles   lærerige.     
  
  

Samarbejde   i   Bestyrelsen   
  

Vi   har   et   godt   og   fredeligt   samarbejde   i   bestyrelsen.   Det   mærkes   at   de   små   babyer   er   ved   at   
blive   lidt   større,   bestyrelsens   mødre   og   fædre   er    begyndt   i   det   små   at   kunne   levere   bidrag   til   
arbejdet   igen.     
  
  

Fremtidigt   arbejde:   
  

● Fortsat   at   samle   information   og   informere   via   vores   webside,   nyhedsbreve   og   sociale   
medier   

● Fortsat   samarbejde   med   den   internationale   græsrodsgruppe   af   bosniere   og   
europæiske   lande   og   i   Danmark.   

● Indsamlinger   til   støtte   af   småprojekter   i   Bosnien,   der   gør   en   stor   forskel   for   den   
enkelte   
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● Evt.   et   besøg   i   Bosnien   i   efteråret   (afhængig   af   økonomi   samt   corona)   
● Vi   planlægger   at   afholde   en   generalforsamling   på   zoom.   Flere   har   måske   lyst   til   at   

være   aktive,   så   kan   de   få   chancen   :)     
  
  

Mona   Ljungberg,   Samir   Behric,   Ayub   Osman,   Helin   Al   Sulejman   
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