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Bestyrelsen   
  

Bestyrelsens   aktivitetsniveau   har   været   præget   af   børnefødsler   i   
indeværende   år.   Tre   bestyrelsesmedlemmer   har   fået   et   barn   hver,   
og   det   skal   jo   også   til.   Jeg,   Mona   og   forkvinde   for   foreningen   har   så   
arbejdet   for   fire   :)     
  

Flygtningesituationen   i   Danmark   
  

I   de   senere   år   kommer   færre   flygtninge   til   Danmark   og   søger   
asyl.   For   dem,   det   lykkes   at   komme   ind,   er   det   nærmest   håbløst   at   
opnå   asyl.     

  
I   praksis   har   Danmark   lukket   sine   grænser   for   flygtninge,   og   

hvad   flygtninge   angår,   har   Danmark   i   praksis   flyttet   sine   grænser   ud   
til   EUs   ydregrænser.   Danmark   tager   ikke   del   i   ansvaret   for   
flygtninges   overlevelse,   men   bidrager   med   militært   
overvågningsudstyr   til   bl.a   Libyens   militser   i   middelhavet   mhp   
tilbageholdelse   af   flygtninge   i   Libyen.   Flygtninge,   der   når   over   havet   
lades   Grækenland,   Italien   m.fl   i   Sydeuropa   alene   med   ansvaret   for.   
Der   er   ingen   solidaritet   mellem   landene   og   med   de   mennesker   som   
er   drevet   på   flugt.     

  
I   Flygtninge   i   Fare   har   vi   i   2019   derfor   omlagt   vores   arbejde.   

Det   giver   ingen   mening   at   bruge   størstedelen   af   vores   ressourcer   i   
Danmark,   når   flygtningene   befinder   sig   et   andet   sted.   Der   er   i   dag   
også   andre   græsrodsfolk,   der   hjælper   flygtninge   i   Danmark.   
Desværre   er    der   ikke   blevet   færre   flygtninge,   der   søger   ind   i   
Europa,   tværtimod   flere,   så   der   er   stadig   behov   for   sådan   nogle   
som   os.     
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Vi   har   i   2019   valgt   at   koncentrere   os   om   flygtninge,   der   sidder   
fast   i   Bosnien.   De   kan   ikke   komme   frem   og   ind   i   Europa,   og   de   kan   
heller   ikke   komme   tilbage.   Heller   ikke   migranter   uden   behov   for   asyl     
kan   komme   tilbage   til   deres   lande,   da   de   ved   tilbagerejse   også   skal   
igennem   et   EU-land   i   syd,   og   grænserne   den   vej   også   er   lukkede.     

  
Mona,   forkvinde   for   Flygtninge   i   Fare,   var   i   Bosnien   1½   måned   

i   efteråret   2019.   Situationen   var   værre   end   forventet.   Der   er   kun   
ganske   få   lejre,   flygtninge   sover   i   hobetal   på   busstationer   og   
marker.   Mange   bliver   mishandlet   og   tortureret,   når   de   søger   over   
grænsen   til   Kroatien   og   bliver   opdaget   af   kroatisk   grænsepoliti.   De   
får   i   modstrid   med   europæisk   lovgivning   og   konventionerne   ikke   lov     
til   at   søge   asyl,   men   sendes   ulovligt   ind   i   Bosnien,   de   såkaldte   
“pushbacks”.   Mit   (monas)   arbejde   i   Bosnien   gik   ud   på   at   bistå   
humanitært   og   være   med   til   at   oplyse   danskerne   om,   hvad   der   
foregår.     
  

Jeg   skal   henvise   til   dagbog   fra   Bosnien   for   yderligere   
https://flygtningeifare.dk/aktiviteter/dagbog-fra-bosnien-2019/   
  

Samarbejde   internationalt   med   græsrødder   
  

Under   opholdet   opstod   et   naturligt   samarbejde   med   både   lokale   
græsrødder   og   udenlandske,   og   vi   har   fortsat   samarbejde   i   et   
uofficelt   netværk,   hvilket   kan   lade   gøre   via   internettet.     
  

Det   lykkedes   netværket   med   henvendelser   og   pres   på   EU   at   få   
nedlukket   en   kz-lejr   i   de   bosniske   bjerge   tæt   på   grænsen   til   
Kroatien.     
  

Grundet   græsrodsnetværket   overlever   mange   i   og   med   vi   er   gode   til   
at   advisere   og   støtte   hinandens   aktiviteter.   Bosnierne   er   splittede.   I   
nogle   områder   er   der   en   stor   anti-migrant-bevægelse.   I   andre     

https://flygtningeifare.dk/aktiviteter/dagbog-fra-bosnien-2019/
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områder,   tager   lokale   folk,   de   mest   såbareflygtninge   ind   og   huser   i   
private   hjem   og   bistår   med   mad   m.m.     
  

Bosnien   er   i   en   vanskelig   situation,   kun   et   par   årtier   efter   krig.   
Landet   er   knapt   selv   på   fode   og   det   tager   mange   generationer   og   år   
førend   krigens   splid   bliver   helet.   Hjælp   fra   EU-landene   udebliver,   
Bosnien   er   ret   alene   med   at   skulle   hjælpe   flygtninge   og   migranter   
med   at   overleve   og   leve.     

  
  

FN-seminar   om   Menneskerettigheder   i   Geneve   
  

FN-forbundet   i   Danmark   inviterede   til   FN-seminar   om   
menneskerettigheder   i   Geneve,   og   Mona   Ljungberg   fra   vores     
forening   deltog.   (Turen   til   bosnien   blev   foretaget   i   forlængelse   heraf,   
for   at   spare   rejseomkostninger).     
  

Seminaret   var   som   forventet   utroligt   lærerigt,   om   FN-strukturen,   
menneskerettighederne   under   pres   og   i   høj   grad   om   presset   på   
flygtninge.   Deltagere   besøgte   naturligt   FNs   bygning,   UNHCR,   og   fik   
lov   til   at   deltage   i   flere   høringer   af   lande.   Vi   besøgte   IOM   
(International   Migration   Office)   og   International   
Arbejderorganisation.   Geneve   er   magtens   centrum,   og   stod   i   
skærende   kontrast   til   Bosnien,   som   jeg   efterfølgende   rejste   til.     
  

Seminaret   skabte   også   nye   kontakter   til   nogle   af   de   mere   magtfulde   
i   FN-systemet,   hvilket   kom   til   gode   under   opholdet   i   Bosnien.     
  

Arbejde   i   Danmark   
  

Vi   har   stadig   lidt   flygtninge-arbejde   i   Danmark,   især   med   børn.   Dog   
mest   på   sidelinien,   da   der   er   andre   gode   aktive   kræfter   omkring   
børn   i   udsendelsescentre.   Vores   arbejde   har   drejet   sig   om   sociale   
aktiviteter.     
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Planer   for   næste   År:   
  

1   Arbejde   for   asyl   og   menneskerettigheder   i   EU-landene   til   
flygtninge   strandet   i   syd-europa.     
  

- oplysning   herunder   ny   webside   med   fokus   på   problematikken.   
- evt.   tur   til   Bosnien   i   2020   med   opfølgning   
- Større   engagement   i   FN-forbundet   er   oplagt.     

  
  

Beretning   Mona   ljungberg   


