
Støttekredsen for flygtninge i fare
Generalforsamling 2004
Beretning for året  2003

1. del af beretningen
1. Tak til fonde og støtter
2. Aktion imod madkasseordning (hvorfor og hvad vi lærte)
3. Undersøgelse af usikkerhedsmargen i forbindelse med alderstestning
4. Brugen af ukvalificerede tolke – misbrug og formål?
5. Flygtninge i nærområder og slaveri
6. Deltagelse i fredsfondens netværksinitiativ
7. Picum i Belgien:
8. Asyllotteriet
9. Foreningen af romaer i Danmark.
10. Den Irakiske Mennneskerettighedsforening i Danmark:
11. Kvinder i særlig risiko – kønsrelateret forfølgelse;
12. Repræsentanter til uledsagede flygtningebørn
13. Overvejelser om initiativ til en statsuafhængig Menneskerettighedsforening i Danmark
14: Ansøgning om tipsmidler

2. del af beretningen – asylsager som vi har beskæftiget os med i løbet af året.
1. Sarah fra Afghanistan – og Bertel Haarders planer
2. Irakiske asylsager – og hvad man dog må høre
2.1. Irakerne der sultestrejkede i Domkirken
2.2. Andre irakiske asylsager

a. Abdul Karim
b. Sabah og Sadika. 
c. Tanja og Djes – i bero siden 2001

Lægens opgave at helbrede – eller hvad?
d. Elisa 
e. Nanna – sat i bero ½ år før krigen

3. Iranske asylsager.
a. Asta – asyl i 2003 
b. Fatima – flygtet
c. Lerka
d. Ajna

4. Sri Lanka sager
Sri 
5. Andre sager.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. del af beretningen
Stor tak til fonde og støttemedlemmer

Vi vil starte bagfra i vores tilbageblik på året, der gik, -  starte vores årsberetning med at sige tak til 
Græsrodsfonden for den pris vi fik tildelt i anledning af Græsrodsfondens 25 års fødselsdag i 2003. 
At vores forening og støttekreds var lige netop 1 ud af de 4, der blev tiltænkt, var vi meget stolte og 
rørte over.  – Ikke mindst de ord, som vi fik med på vejen, og som giver os næring til at kæmpe 
videre for et Danmark, hvor solidaritet med menneskers liv skal være i højsæde, og 
bureaukrativælde yt. 

Indledningsvis vil vi også sige tak til de andre fonde samt fagforbund, der har støttet os med et 
beløb og en opmuntring. Vi vil gerne fortælle, at selvom pengene altid falder på et tørt sted, så er 
det ikke bare beløbets størrelse vi ser på. Vi ved at der er stor forskel i de midler, som fondene har 
til rådighed, og glæder os over den tilkendegivelse der ligger i støtten, hvad enten beløbet er lille 
eller stort.  Udover Græsrodsfonden, vil vi i vores beretning gerne sende en tak til Hagens fond, 
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Folmer-Wisti fonden, Ellen Hørups fond, Murernes Fagforbund og Pædagogisk Kartel, afd. 6. Til 
Mellemfolkeligt Samvirke vil vi sige tak for indirekte støtte igennem bevilling af et beløb til 
dokumentationsprojektet ”Flygtninge i Fare”. 

Her ud over er der nogle advokater som i løbet af året har været os behjælpelige med råd og deres 
fagkyndighed. Vi vil gerne sende en særlig tak til Advokaterne Tyge Trier, Kirsten Bindstrup, Anders 
Christian Jensen, Bjarne Weihrauch, Claus Bergsøe og jurist Tanja Rough. 

Vi finder det også på sin plads, at sende en hilsen til de folketingspolitikere og partier, der har taget 
selvstændige initiativer for at lette tilværelsen for asylansøgere og flygtninge i Danmark, eller 
støttet os med opmuntringer eller ved at tage nogle af vores sager op. Det drejer sig om Elsebeth 
Gerner Nielsen fra Radikale, Bodil Kornbek fra Kristeligt Folkeparti, Anne-Marie Meldgård fra 
Socialdemokratiet og Anne Bostrup fra SF.  

Sidst men ikke mindst en hilsen og tak til alle støttekredsens enkeltmedlemmer og foreninger, - til 
jer der har indbetalt et støttebeløb, - til jer der har kunnet afsætte tid til at tage del i aktiviteter, - og 
til jer der viser jeres opbakning ved at være tilsluttet støttekredsen.

Og så er det vist på tide at gå videre til, hvad vi har foretaget os i det forløbne år: Vi har delt 
beretningen op, så vi først opresumerer de overordnede problemstillinger, som vi har arbejdet med 
og forsøgt at skabe opmærksomhed omkring. Der  efter gennemgår vi de asylsager, som vi har 
involveret os i. 

Overordnet; 
2. Aktion imod ”Madkasseordningen”. 

Vigtigt til læser: Vær opmærksom på, at nedenstående omhandler daværende 
madkasseordning, da vores årsberetning for aktiviter i 2003. Madkasseordningen eksisterer 
ikke længere. I 2005 blev istedet indført at alle afviste asylsøgere, der ikke udrejser frivilligt 
af Danmark, overflyttes til udsendelseslejr, og får udleveret 3 måltider om dagen.
Med prisen fra Græsrodsfonden fulgte en pose penge, en stor del af dem valgte vi at bruge 
på en juleaktion imod madkasseordningen. 

Vi finder ”madkasseordningen” ydmygende og psykisk nedbrydende af mennesker i nød. Vi tror 
ikke på, at nogle mennesker vil vælge at leve i årevis presset sammen i små rum på et dansk 
asylcenter, hvis ikke de finder det nødvendigt. De lever der langt væk og isoleret og skjult fra 
samfundet - uden ret til et privatliv, - uden ret til lønnet beskæftigelse, - uden ret til en bolig, - deres 
børn uden ret til skoleuddannelse. 

Lidt om Madkasseordningen; 

 – ”Madkasseordningen” er en straffesanktion myndighederne anvender mod to grupper af 
asylsøgere. 

Den ene gruppe, er gruppen af afviste asylsøgere, der ikke er villige til at samarbejde om 
udsendelse, - manglende vilje kan udtrykkes åbenlyst, og når ikke -  bero på politiets skøn. – Den 
anden gruppe, er nyindrejste asylsøgere, der ikke er villige til at give politiet oplysninger om deres 
rejserute, - eventuelle menneskesmuglere, - eller betragtes som uvillige til at fremskaffe 
dokumenter, der bekræfter deres identitet. Igen kan manglende vilje udtrykkes åbenlyst, - og når 
ikke – bero på politiets skøn. Det er politiet, der indstiller til Udlændingestyrelsen at en asylsøger 
bør straffes med madkassesanktion, Udlændingebestyrelsen træffer så beslutning om indstillingen 
skal følges eller ej. 

– Selvom ”madkasseordningen” er en straffesanktion, afgøres skyldsspørgsmålet ikke af en 
domstol, asylsøgeren afskæres som den anklagede dermed retten til et forsvar. –
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Det er problematisk, for hvad er ”uvilje”? – Ikke alle asylsøgere kommer af sted med personlige 
dokumenter, og grundet postcensur i hjemlandet, kan det være farligt at sende bud til tilbagebleven 
familie, hvis de ellers har familie tilbage.  Familien risikerer dermed at komme i myndighedernes 
søgelys.

 – Madkassesanktionen er samtidig med til at fremkalde et skævt billede af asylsøgernes 
troværdighed. Grundet det pres, asylsøgerne underlægges af de danske myndigheder, bliver nogle 
af dem faktisk så desperate, så de med tiden forsøger at lave eller at købe falske legitimationskort, 
- hvilket i de fleste tilfælde afsløres. Asylsøgeren fremstår her efter som en person, der var 
usamarbejdsvillig for at undgå at blive afsløret sin identitet.

Det er heller ikke alle asylsøgere, der ved hvilke lande de er rejst igennem til Danmark. I mange 
asiatiske og arabiske lande lærer man ikke det vesteuropæiske alfabet, - og asylsøgeren kan ikke 
læse de europæiske skilte, men må fæste sin lid til at  hans/huns agent kender vejen. – Og 
agenterne ved jo godt, at asylsøgerne vil blive forhørt, så de oplyser ikke asylsøgeren om landene 
de rejser igennem eller navne på lufthavnene. 

- Og uvilje til at vende tilbage? Der findes jo efterhånden talrige eksempler på at folk er blevet 
tortureret eller er forsvundet i fængsler efter at Danmark har udsendt dem til hjemlandet. De 
frygteligste beviser på, at udlændingestyrelsens og Flygtningenævnet ikke har taget hensyn til 
risikoen. – Et antal af de asylsøgere der straffes med ”madpakkeordning”, straffes altså fordi de 
forsøger at redde deres liv. 

- Andre er statsløse og ingen lande vil tage imod dem. 

- At blive sat på ”madpakkeordning” vil sige, at alle former for kontantydelser – d.v.s. kost-, 
lommepenge og tøjpenge inddrages. Hver 2. uge får asylsøgeren i stedet udleveret en kasse med 
mad, der skal slå til i 14 dage, samt de mest nødvendige hygiejneartikler. Familier med børn ned til 
7 år kan blive idømt ”madkasseordningen”. Hver 2. uge kan forældre og børn så stille sig op i kø, 
og få udleveret hver deres madkasse. Alle madkasserne indeholder de samme pakker frosne og 
dåser. 

Således straffes også børn, selvom børn jo ikke har nogen beslutningsmyndighed. 

Aktionen;

Vi besluttede at vi ville bruge en del af pengene fra Græsrodsfonden, så pengene både kom de 
hårdest trængte asylsøgere direkte til gode og samtidig var en protestaktion. Imidlertid var der så 
mange på madkasseordning, så selv med pengene fra Græsrodsfonden ville det dog kun kunne 
blive lidt mere end en 100 kroneseddel til den enkelte asylsøger. Vi ville gerne have at de skulle 
kunne mærke beløbet, og  kunne så vælge kun at give til børnefamilier og så et lidt større beløb – 
eller vi kunne spørge om andre foreninger havde penge og ville være med, så alle kunne få. 
Flygtninge under Jorden har for nogle år siden lavet den samme aktion, så dem rettede vi 
henvendelse til. De stod igen med nogle penge, og ville også gerne lave en aktion, - og på den 
måde lykkedes det alligevel at give 300 kr. pr. person. Det kunne både den enkelte mærke, og for 
børnefamilier betød det, at de fik et beløb på mellem 1000 – 1500 kr. afhængigt af hvor mange 
børn. 

Erfaringerne:
Vi stod for den praktiske del, - at finde frem til asylsøgerne på madkasseordning, og sørge for at 
pengene blev distribueret ud.  – Skønt flere foreninger og kontaktpersoner rundt omkring gav en 
stor hjælpende hånd,  blev det også  et helvede for at sige det rent ud. – Aktionen lykkedes i og 
med at den spredte glæde ud til mange asylsøgere, - og det var jo formålet, - Politiken skrev en 
stor fin artikel om ”madkasseordningen” og aktionen, hvad vi også var yderst tilfredse med.
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Alligevel må vi sige, at den tidsramme vi havde sat for os selv var for kort til at få det hele 
organiseret og på plads som vi gerne ville. Da vi besluttede os for at lave aktionen, besluttede vi 
også at den skulle løbe af stablen i julemåneden og i forbindelse med menneskerettighedsdagen 
d. 11. december. D.v.s. at fra vi traf beslutningen havde vi 2 uger til at planlægge og organisere og 
gennemføre en aktion, der både krævede meget stort administrativt arbejde – og aktivister i 
december, hvor alle har travlt. Så bliver der en anden gang, har vi lært ikke at hænge os i 
bestemte mærkedage, og så at gøre det mindre stressende. – Aktionen gavner jo alligevel og 
sandsynligvis mere, når den er ordentligt organiseret.

Noget andet vi ikke havde taget højde for, var at vi kunne blive ramt af følelse af forstemthed i 
forbindelse med aktionen. – For vi skulle jo bare ud og gøre nogle mennesker glade, -lindre lidt, - 
og det er ikke så tit at vi kan gøre det, - og med fredelige og lovlige midler kunne vi lave en smule 
sabotage imod den restriktive flygtningepolitik. – Vi havde al mulig grund til at glæde os. 

Men vi lærte endnu noget: - at asylsøgerne har det værre end vi vidste. – Eller også var det bare 
det billede af et samfundssystem, hvor mennesker umenneskeliggøres, og som man i hverdagen 
forsøger at skubbe lidt fra sig, der pludselig stod foran  - så knivskarpt og uundgåeligt.

- At sende et beløb til ca. 200 asylsøgere, skulle nemlig hurtigt vise sig ikke bare at være at finde 
frem til ca. 200 mennesker på madkasseordning. Den ene dag var de 187, den næste dag 197, - 
men de første 187 var ikke alle de samme som dagen før. Nogle af de 187 var væk, - sat på et fly 
til Langbortistan, - andre havde opgivet og skrevet under på at de ville rejse frivilligt og var blevet 
taget af madkasseordningen.  Antallet af asylsøgere på madkasseordning var imidlertid ikke faldet, 
selvom nogle væk - nye var kommet på i stedet for de gamle. Nogle af de andre, der var på 
madkasseordning den ene dag, var det  også den næste dag, og den næste igen –  men nogle af 
dem  var uden videre pludselig blevet rykket til Sandholm. Folk bliver enten sendt ud eller  flyttet 
rundt som er de slagtekvæg.Der var en rykken rundt og udsendelser og af og på. 

Det var billedet af samfundsmaskinen, - udryddelsesmaskinen som det jo er, der var så 
forstemmende. - Dens effektivitet og hurtighed. 
En samfundsmaskine, der umenneskeliggør mennesker. Både dem der bliver kvast, og dem der 
fungerer som hjul og holder maskinen i gang. – Hurtigere og hurtigere og mere og mere effektivt 
uden anden tanke end, ”at samfundshjulene skal holdes i gang”. 
- Og næsten hver gang man lukker op for en radio- eller Tv-avis for at høre nyt, hører man en af 
regeringspartiernes  pressemeddelelser med angreb og hetz imod udlændinge, flygtninge, 
asylsøgere, muslimer i Danmark. – Hurtigere og hurtigere og mere og mere effektivt sprøjter 
angrebene ud. 

Læser man aviser fra 1930’erne (det kan man få lov til på Arbejderbevægelsens Bibliotek på 
Nørrebro i København), så ligner det der foregik dengang til forveksling, det der foregår i dag.
Politikerhetz imod en bestemt folkegruppe, dengang jøder – i dag muslimer. Flygtninge blev 
tvangsudsendt, nægtet adgang til Danmark ved grænsen, - måtte møde til politikontrol og blev 
udsat for sanktioner.

Tager man videre til Polen og ser Auschwitz (det kan man gøre billigt med bus og tog, det kan 
være at vi engang skal lave et projekt studietur) – ser man ikke bare resultatet af den maskine, der 
arbejdede hurtigere og hurtigere og stadig mere effektivt. Man forstår, hvordan den kunne blive så 
hurtig og effektiv som den gjorde. Det er så tydeligt, at hjulene ”bødlerne – og andre tilhørende den 
godkendte race” -   ikke betragtede deres ofre som levende væsner. – Hvorfor have samvittighed 
overfor noget der ikke er til – ikke mærker – men snylter -  hjulene på udryddelsesmaskinen må 
holdes i gang.

Det var tankerne der fulgte med en ”madkasseaktion” -  og et forsøg på at få flere til at hugge 
bremserne i. Hurtigt og Effektivt. 

Afslutningsvis nogle reaktioner:
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Folketingspartier:

Elsebeth Gerner Nielsen fra Radikale har lovet at tage ”madkasseordningen” op i samråd. Men 
som hun skriver, det er nærmest umuligt at komme igennem med noget på udlændingeområdet.
Anne Bostrup fra SF har lovet at tale med Elsebeth Gerner Nielsen om, hvordan de kan tage 
madkasseordningen op.

Kristeligt Folkeparti rejste d. 29.10.03 spørgsmål om, hvordan man vil sikre sig, at asylansøgere 
der kun får madpakke ikke lider overlast.  
Kristeligt Folkeparti igen: har i januar stillet forslag til folketingsbeslutning om at forbedre 
asylansøgeres levevilkår og at genoprette kontante ydelser.  

Bajram og jul
-Et par danskere i støttekredsen har skrevet til os, at i stedet for at uddele pengene til jul, ville 
det have været bedre at gøre det til muslimernes festdag Bajram.

Det kan der siges for og imod. – Men som det ene, vi havde altså endnu ikke pengene inden 
Bajram, så det er en god grund til, at det ikke kunne blive der. – Som det andet er der både 
muslimske og kristne flygtninge – og indenfor kristendommen forskellige trosretninger. – Som 
det fremgår af beretningen havde vi rigeligt at gøre med at få styr på asylsøgernes navne og 
opholdssted – vi kunne ikke også begynde at tilrettelægge uddelingstidspunkt i forhold  til 
religion.

Det drejede sig om at sikre, at alle fik penge. De sidste par stykker fik først i Januar – før 
dukkede de ikke op.  Vi valgte julen, for der havde vi penge, og hvad enten man erkender sig til 
den ene eller den anden religion eller ingen, så bruger dansker penge og deler gaver ud på 
den årstid. – Så det gjorde vi også.

Små sko
- En folkepensionist skrev til os, at hun ville være lykkelig, hvis det var hende der fik en 

madkasse. Hun tilbød dog ikke at bytte med en asylsøger. 

Asylsøgere:

Flere har kvitteret med en julehilsen. En repræsentant for asylsøgerne gjorde opmærksom på, at 
hvis vi laver noget lignende en anden gang, må vi gerne lægge et brev ved vores kort og fortælle 
hvorfor
(Vi havde kun lagt et julekort ved med en hilsen). Som han sagde, det er ikke bare pengene, men 
at nogle tænker på dem, der betyder noget.  – Tjah og så måtte vi gribe i egen barm, for sådan er 
det jo også for os. – Så den har vi taget til os. 

3. Alderstestning:

I forbindelse med de aldersteste, udlændingestyrelsen forlanger af børn og unge inden styrelsen 
beslutter, om de pågældende kan opnå opholdstilladelse i Danmark, har vi rettet henvendelse til 
forskellige eksperter for at få deres vurdering af nøjagtigheden i resultaterne af alderstestene. For 
også at få nogle udenlandske eksperters vurderinger rettede vi yderlige henvendelse til eksperter i 
Norge, som et af de lande Danmark sammenligner sig med. 

Vi skal kort opresumere, at Annas familiesammenføringssag er baggrunden for dette initiativ. 
Annas søn opholder sig illegalt i Jordan, men fik på baggrund af en alderstest afslag på 
familiesammenføring med sine forældre og søskende i Danmark.

Alderstesten blev foretaget af læger og tandlæger i Jordan, der vurderede at drengen på 
undersøgelsestidspunktet var omkring de 18 år. Udlændingestyrelsen var åbenbart ikke tilfreds 
med vurderingen, der betød at drengen så skulle have opholdstilladelse. Styrelsen sendte 
røntgenbillederne optaget i Jordan til vurdering hos Retslægerådet i Danmark. Retslægerådet 
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vurderede så ud fra røntgenbillederne, at drengen var over 20 år. Retslægerådets vurdering blev 
lagt til grund af Udlændingestyrelsen.

Iflg. de danske læger og tandlæger kan man ikke ellers ikke ud fra en alderstest vurdere et 
menneskes nøjagtige alder. Der vil være en usikkerhedsmargen på flere år over eller under den 
skønnede alder. Men det var jo altså lige nøjagtigt den nedre usikkerhedsmargen Retslægerådet 
tilsidesatte. 

Den norske ondotolog oplyste, at det var svært at sammenligne Danmark og Norge, idet tandlæger 
i Danmark vurderer alderen alene udfra røntgenbilleder, og uden selv at foretage en klinisk 
undersøgelse af klienten. En testmetode som de norske eksperter finder behæftet med al for stor 
usikkerhed. Udover røntgen foretager norske tandlæger altid en klinisk undersøgelse af klienten. 
Den norske ondontolog oplyste, at de finder den norske metode mere sikker, men at også med 
deres metode, vil resultatet af aldersteste være forbundet med en vis usikkerhedsmargen. 

Vi har endnu ikke fået spurgt de danske Retsondontologer, om det er generelt at de ved 
aldersteste tager stilling til alder - alene på baggrund af røntgenbilleder. Det har vi så i sinde at 
gøre i den nærmeste fremtid. Her og nu kan vi konstatere, at Retslægerådet, heraf en ondontolog, 
alene på grundlag af tilsendte røntgenbilleder vurderede alderen på Annas dreng, og underkendte 
det resultat som jordanske læger og tandlæger, der havde set og undersøgt drengen, var nået 
frem til. Dertil foretog Retslægerådet en præcisering af drengens yngste alder – skønt der iflg. 
både norske og danske eksperter må regnes med en vis usikkerhedsmargen. 

Vi har haft rettet henvendelse til Retslægerådet med en anmodning om at uddybe 
usikkerhedsmomenter i forbindelse med at alderstestning. Retslægerådet svarede med at henvise 
til at de ikke tog imod private henvendelser, men kun fra myndighederne. Udlændingestyrelsen 
som jo så er myndigheden, har som nævnt ikke ligefrem udvist vilje til at oplyse om alderstestenes 
usikkerhed. I Annas sag, tilbageholdt Udlændingestyrelsen oven i  købet oplysningen om de 
jordanske lægers vurdering overfor Annas danske advokat. – Kun fordi styrelsen blev ved med at 
trække en afgørelse ud, bad vi i foreningen til sidst om aktindsigt, og derfor fik vi kendskab til 
dokumenterne fra de jordanske læger. 

Afslaget til Annas søn er ved at blive indklaget til Flygtningeministeriet.

For at andre af os kan få glæde af vores materiale, har vi lagt nogle udpluk ind på vores 
hjemmeside med en meddelelse om, at vi gerne fremsende kopier af det fulde materiale til dem 
der gerne vil have det. Det er der flere advokater og flygtningerådgivere, der har benyttet sig af ved 
at sende os en mail. 

4. Brugen af ukvalificerede Tolke i asylsagsforvaltningen

Når en tolk oversætter et asylansøgningsskema, sker det ofte at den forklaring, som asylsøgeren 
har afgivet på sit eget sprog er behæftet med fejl i oversættelsen. Det har vi mulighed for at 
kontrollere, i og med at skemaet på originalsproget og oversættelserne er skriftlige. 

Det sker også ofte, at en asylsøger klager over at en tolk har oversat forkert under et mundtligt 
forhør, i en del tilfælde har asylansøgeren efterfølgende ikke kunnet genkende de oplysninger, der 
er refereret ned i en politirapport eller i et samtaleresume som pågældendes. 

 – Når der anvendes ukvalificerede tolke ved forhør,  er asylansøgeren fortabt. Ansøgerne 
præsenteres først for indholdet i en rapport måneder og halve år efter, at de har afgivet forklaring, - 
nemlig ved det næste forhør, hvor de så ofte beskyldes for at  ændre forklaring i forhold til første 
forhør. – Asylansøgeren står der, forhøret er foregået mundtligt, og de kan ikke bevise, hvad de har 
sagt i sin tid. – Og bevisbyrden kommer til at hænge på asylsøgeren. 

Eftersom vi har en hel del sager, og de samme tolke jo anvendes igen og igen,  har vi ud fra 
gennemgangen af en række asylansøgningsskemaer kunnet kontrollere, at nogle tolke har så 
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dårlige danskkundskaber, så det er en skandale at de er ansat i tolkekorpset. Vi kan se udfra 
oplysningerne om tolkenummer i politirapporter og styrelsens samtaleresuméer, at nogle af disse 
tolke også bruges til at oversætte under forhør med asylansøgere.  – En hel del asylansøgere har 
desuden været udsat for at tolken end ikke talte asylansøgerens eget sprog. 

– De ukvalificerede tolke kommer der mange historier ud af, men ikke asylansøgernes egne 
forklaringer. Mange asylsøgere får  her efter afslag på asyl under henvisning til at de har fremsat 
divergerende forklaringer, men hvor det altså viser sig, at det er nogle af tolkene, der ikke kan finde 
ud af at oversætte.

Asylansøgere, advokater, Flygtningehjælpen, medierne har igennem mange år jævnligt taget 
problemet med tolkenes manglende sprogkvalifikationer op. En jurastuderende har skrevet 
speciale om emnet og her påvist, hvor slemt det står til. Det er der ikke sket noget ved.

På et tidspunkt i år, så det så endelig ud til at skulle lysne, idet flere læger begyndte at klage over 
at patienter, der grundet inkompetente tolke var ved at dø i hænderne på dem (patienterne 
nægtede at modtage bloddonationer, fordi tolken havde oversat det til at de skulle tappes for blod, 
en anden skulle ikke have dræn, men haveslanger stukket ind i ørerne etc.). 

Da lægernes klager kom frem i medierne, kom  Birte Rønn Hornbech også frem, og lovede at nu 
ville hun gøre noget ved problemet. Hvad Birte Rønn Hornbech så gjorde, ved vi ikke, for siden 
har tavsheden været rungende fra den kant. 
 
Det er jo påfaldende, ligesom det er påfaldende, at  i samtlige af de asylansøgningsskemaer, som 
vi har fået kontroloversat og fundet misvisende, er der ikke en eneste fejl, der er misvisende til 
fordel for asylsøgerne. – Tværtimod har asylansøgernes oplysninger om tortur og forfølgelse været 
bagatelliseret i oversættelserne,  - en ansøger blev grundet udeladelsen af nogle ganske få ord i 
oversættelsen forvandlet til kriminel og selvforskyldt i sine problemer med hjemlandets 
myndigheder.  

Vi har over for Flygtningeministeren og Folketingets udlændingeudvalg fremsendt eksempler på 
ukvalificerede tolke, der anvendes til at oversætte asylansøgningsskemaer og under forhør. 
Det gjorde vi for mere end 3 mdr. siden – den 6. november 2003. Der er ikke kommet nogen 
reaktion. Tavsheden er fortsat rungende. 

5. Flygtninge i Nærområder og slaveri:

Det er ikke kun os der har arbejdet hårdt. I det forløbne år har Bertel Haarder arbejdet hårdt for at 
Danmark skal have ret til at afvise asylsøgere.  Bertel Haarders plan er, at de skal tvangsudsendes 
til nærområder og så kan få lov til at sende deres asylansøgning der fra. 

Da SID i fællesskab med P1-dokumentar i august/september 2003 lavede en oplysningskampagne 
om, hvordan mærkevaregiganter udnytter flygtninge i nærområder til slaveri, benyttede vi 
anledningen til at hægte os på, og i vores nyhedsbrev give eksempler på forholdene for flygtninge i 
nogle nærområder. Burma-slaverne i  Thailand er bare et eksempel på, hvor let et bytte flygtninge 
er for udnyttere. 

Rent faktisk har vi svært ved at forstå, at Bertel Haarder hetzer imod flygtninge, i stedet for at hetze 
imod de vestlige virksomheder, der udnytter flygtninge og fattige befolkninger til slaveri.

6. Deltagelse i fredsfondens netværksinitiativ
I 2002 tog Fredsfonden initiativ til at danne netværk mellem de forskellige foreninger, der arbejder 
for at hjælpe flygtninge og asylsøgere. Der blev afholdt et seminar, og i løbet af 2003 har der været 
afholdt en række fyraftensmøder med oplægsholdere. På sidst afholdte møde blev aftalt, at for at 
vi bedst muligt kan drage fordel af hinandens viden og komme i hurtig kontakt, oprettes 
interessegrupper over email, som vi forskellige kan hægte os på. Vi har hægtet os på dem alle.
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Vi har også foreslået, at nogle af møderne bliver i weekenden, eller et seminar som første gang, så 
dem der bor i provinsen kan få mulighed for at deltage. Det vil Mille fra Fredsfonden arbejde på.

7. Picum i Belgien:

Hvem er Picum? Picum er en organisation i Belgien, der har fået EU støtte til at undersøge, 
hvordan det til med solidariteten overfor illegale flygtninge i de Europæiske lande. Nogle 
repræsentanter fra organisationen tog rundt til de europæiske lande og interviewede forskellige 
hjælpeforeninger og organisationer. Det er der kommet en bog ud af. Vi var en af de foreninger, 
der bidrog med et interview. 

Picums konklusion om Danmark: - Det er et land, med et så udviklet kontrolsystem, at det nærmest 
er umuligt for flygtninge at opholde sig illegalt. Der er borgere, der er villige til at hjælpe illegale 
flygtninge, selvom de risikerer at blive straffet. 

Picum har fulgt op med en række nyhedsbreve, som vi ind imellem modtager.

8. Asyllotteriet

DR dokumentar sendte i begyndelsen af 2003 en dokumentarudsendelse om tilfældighederne i 
Flygtningenævnets afgørelse – at asyl eller afslag – ofte er afhængigt af hvilken nævnsformand, 
der er på arbejde. 

Ved en gennemgang af nogle af vores irakiske asylsager, når vi til samme resultat som DR-
dokumentaren. Vi har lavet en tabel, som ligger på hjemmesiden http://www.flygtninge-i-fare.dk.
(er forældet og fjernet) .Desuden tog vi initiativ til en fælles udtalelse, som ligger på  hjemmeside. 

9. Foreningen af romaer i Danmark.

Vi må konstatere, at gamle fordomme om sigøjnerne er svære at udrydde. Siger vi ”romaer”, 
spørger mange hvem er de? Siger vi en minoritetsgruppe, og at en del af dem levede i Kosovo, 
men bliver jaget af både serbere og albanere, og derfor er på flugt – så forsøger folk i det mindste 
at forstå, hvad der foregår.

Siger vi sigøjnere, er reaktionen noget anderledes. Oftest er svaret Sigøjnere og stemplet træder 
frem i øjnene. Dem ved vi jo nok, hvad er for nogle. 

Men som danskere, svenskere, nordmænd og alle andre folkeslag er sigøjnere forskellige, - men 
de er også et folk uden et fælles land. De har heller ikke krævet et fælles land, men har slået sig 
ned i forskellige lande. – Og det er da vist heldigt nok, for der er jo krige nok rundt omkring. 
Desforuden er sigøjnere et af historiens og nutidens mest jagtede folkeslag. 

Nok om det, mange sigøjnere blev i Titos Jugoslavien fastboende og integreret som jugoslavere.
Så døde Tito, så kom krigene – etniske forfølgelser – og imens serbere og albanere forsøger at 
bekæmpe hinanden, forsøger begge parter også at bekæmpe sigøjnerne. Der er kun plads til en 
slags etnere – andre må udryddes.

Så sigøjnerne fra Kosovo er i en stor risiko. De kan ikke overleve i Kosovo, deres huse og 
ejendomme er blevet taget, arbejde er der ikke noget af. – Og så er et flertal af dem post 
traumatiske efter krig og forfølgelser.  Alligevel har Danmark sendt en del af sigøjnerne tilbage. 
Hans Boserup, der har forsøgt at forhindre det, blev svinet til af flygtningeministeren og 
politianmeldt. Politiet  har nu meddelt, at de ikke finder grund til at rejse sigtelse. Sigøjnerne der 
blev sendt tilbage til Kosovo blev taberne i hele det spil.

Vi samarbejder med foreningen af Romaer i Danmark, der holder os orienteret om alt hvad der 
sker.
Roma-foreningen var desuden en stor hjælp som kontaktled i madkasseaktionen. 
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10. Den Irakiske Mennneskerettighedsforening i Danmark:

Vi arbejder tæt sammen med den irakiske menneskerettighedsforening både om asylsager og 
udviklingen i Irak. 

Da krigen imod Irak blev indledt, var vi enige om, at noget af det vi bedst kunne bidrage med, er en 
indsats for at udbrede Menneskerettighederne. I første omgang lavede vi et udkast til et projekt. 
Projektet gik ud på at vi skulle hjælpe med at formidle viden og materiale til irakerne og hjælpe 
dem med selv at opstarte menneskerettighedsorganisationer og arbejde for udbredelsen af 
kendskabet til menneskerettigheder. – Igennem undervisning i skoler, på arbejdspladser, og kurser 
rundt omkring for dem der ikke går på arbejde. Vi talte både om et fast center et Bagdad og et 
mobilt center. 

Kort efter at krigen blev erklæret slut, sommeren 2003, rejste formanden for den irakiske 
Menneskerettighedsforening i Danmark, Karim, til Irak for at se, hvordan det stod til og for at skabe 
kontakter.

Det gik bedre end forventet. Mange af de irakere, som var flygtet fra Saddam Hussein og har levet 
som flygtninge i Nord- Irak, var vendt tilbage, og  i fuldt sving med at organisere 
menneskerettighedsforeninger. 

Da Karim kom hjem var vi til møde på Institut for Menneskerettigheder, men de var interesseret i at 
høre om Karims kontakter, ikke i at lave projekt med os. Instituttet har der imod indledt en 
dokumentationsindsamling i Irak af de menneskerettighedsforbrydelser, der har fundet sted. 

Karim har fortsat kontakt med de irakiske aktivister, - de mangler penge til materialer og drift.
Vi har støttet med 1000 kr. 

11. Kvinder – en særlig udsat gruppe.

Mange kvinder er udsat for  kønsrelateret forfølgelse, så dem har vi forsøgt at slå et slag for ved at 
tage kontakt til kvinderådet og beskrive deres situation. – Også som asylsøgere er de særligt 
udsatte.

Et eksempel er irakiske og iranske kvinder, der kommer til Danmark som enlige eller uden deres 
ægtefælle. I samtlige af de sager, hvor vi har fået henvendelse fra irakiske kvinder, har det været 
gennemgående, at de blev mistænkt for at være fra Iran. De er blevet sendt til sprogteste, og i en 
af sagerne har det været fuldstændig hysterisk. En irakisk kvinde, hvor sprogtesten bekræftede 
hendes oplysninger om sin nationalitet. Sagen blev syltet i 3 år, hvorpå kvinden fik afslag på asyl.

Men når man nu er så hysterisk, så kunne man jo få det indtryk at iranske kvinder ikke er 
undertrykte, hvad de jo er. – 

Så vi synes, at der er al mulig grund til at gøre en særlig indsats for kvinder. 

12. Repræsentanter til uledsagede flygtningebørn

Vi har ikke gjort så meget andet end at sende meddelelse ud, om at der er brug for repræsentanter til 
uledsagede flygtningebørn sammen med en opfordring til at melde sig, hvis man mener at have 
ressourcerne. Ligeledes har vi sat meddelelsen ind på opslagstavlen på vores hjemmeside og oplyst, at 
interesserede kan henvende sig til Røde Kors.

De lovmæssige betingelser for repræsentanterne er ikke de bedste, og måske derfor er det svært at få nok 
repræsentanter.

Vi synes betingelserne kunne være bedre, men da børnene har brug for repræsentanter, og er dem der 
rammes hårdest, vil vi gerne fortsat opfordre.
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13. Initiativ til en statsuafhængig Menneskerettighedsforening i Danmark

Danmark har ondt i Menneskerettighederne, og det gør mere og mere ondt. Asylsøgere er dem der 
først rammes, siden er andre kommet til. – Først og fremmest det bureaukrativælde som Danmark 
har udviklet sig til – og det hemmelighedskræmmeri når offentligheden kræver indsigt i, hvad der 
egentlig foregår rundt omkring i ministerierne, - bør få alarmklokkerne til at ringe. 

Fra flere sider er der overvejelser om at tage initiativ til en statsuafhængig dansk 
menneskerettighedsforening. Vi er nogle af dem, der overvejer. Foreløbig er vi kun i overvejelser 
og ideudveksling med andre grupper, og har nogle følere ude rundt omkring. 

14. Ansøgning om tipsmidler:

Vi har ansøgt om tipsmidler til 1 stationær Machintosh computer og 2 bærbare, samt 1 fax. 
Machintosh, fordi de efter vores opfattelse er af bedre standard end PC’erne og har nogle bedre 
grafiske programmer. 
Vi får svar i april. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen. 

2. del af beretningen – asylsager som vi har beskæftiget os med i løbet af året. 
I særskilt pdf-fil. 

10



Årsberetning for 2003
2. del – asylsager, som vi har beskæftiget os med i årets løb.

Afghanistan: Sarah

Sarah og Bertel Haarders planer?

Iflg. Berlingskes Netavis d. 3.1.04 har Bertel Haarder planer om at indføre en særlig lov for 
muslimer, der indgår ægteskab med hinanden. Planen skulle gå ud på, at tvinge begge ægtefæller 
til at underskrive en ægteskabskontrakt, der giver dem lige ret til skilsmisse. 

– Gad vist om Bertel Haarder også tør foreslå en særlig lov for danske katolikker? Den katolske 
kirke anerkender jo heller ikke retten til skilsmisse. – Og hvis, hvordan mon de andre europæiske 
lande vil reagere? Frankrig?…Paven i Rom? Polen…. Tyskland har også mange katolikker. Mange 
andre europæiske lande er katolske,  så det skal nok blive interessant, hvis Bertel Haarder ellers 
tør.

Det er vist noget værre noget, som Bertel Haarder er ved at rode sig ind i. For at indføre særlige 
krav til muslimers ægteskaber, og ikke til andre religiøse gruppers, det er diskriminerende adfærd.

- Men nu når Bertel Haarder er fremme på banen om muslimers ret til skilsmisse, så vil vi da tage 
ham på kornet. For Sarah er muslim, og vil gerne skilles, men det forhindrer den danske 
udlændingelovgivning hende i at blive. Sarah lever ikke sammen med sin mand, og har ikke gjort 
det længe. De lever adskilt fra hinanden på hver deres center. 

Den 30. april sidste år henvendte Sarah sig til os. Sarah var desperat, fordi hun skulle udsendes 
sammen med sin voldelig ægtefælle til Afghanistan. Hun havde søgt om tilladelse til at blive skilt, 
men blev i mangel af et personnummer nægtet skilsmisse. Og Ministeriet reagerede simpelthen 
ikke på Sarahs ansøgning om humanitær opholdstilladelse. På denne baggrund hjalp vi Sarah 
med at formulere en klage til menneskerettighedsdomstolen. – Der gik to dage, så meddelte 
ministeriet, at Sarahs ansøgning ville blive behandlet, og at behandlingen havde opsættende 
virkning for udrejse.

Det er i skrivende stund 8 mdr. siden, og ministeriet har stadig ikke truffet afgørelse. Og Bertel 
Haarder har intet gjort, der kunne hjælpe til at blive skilt. – Og som loven er nu, er det kun en 
opholdstilladelse. For resten en lov som Bertel Haarder selv har været foregangsmand for.

 Ved opringninger til ministeriet har vi fået oplyst, at sagen trækker ud, fordi Sarahs mand også har 
søgt om humanitær opholdstilladelse. – Men mandens ansøgning er jo for så vidt Sarahs 
ansøgning uvedkommende, eftersom de ikke lever sammen. 

Den 8. januar i år kunne Sarah og hendes 3 små børn fejre 5 års jubilæum som asylsøgere på et 
dansk asylcenter. På baggrund af den behandling Sarah har været udsat for, har vi henvendt os til 
Advokat Tyge Trier. Tyge Trier er nu gået ind i sagen. 

Vil du vide mere om Sarahs baggrund er der et link her

2. Irakiske asylsager: ”Hvad man dog må høre”

Iført skudsikker vest, og omgivet af en dansk hær til at beskytte sig kunne vi i TV-avisen søndag d. 
1. februar 2004 følge statsminister Anders Fogh Rasmussen på et såkaldt hemmeligt lynvisit i Irak. 
- På TV-journalistens afsluttende spørgsmål om, hvad Statsministeren så havde fået ud af 
besøget, fortalte statsministeren, at han følte sig bekræftet i, at  det havde været rigtigt i at gå i 
krig:
 – ”For at befri den irakiske befolkning” – udtalte statsministeren. 
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Oven på den udtalelse, synes vi at statsministeren skylder en stor undskyldning til de mange 
forfulgte irakere, som det lykkedes at flygte til Danmark under Saddam Husseins regime. Alle de 
forfulgte, der til trods for den undertrykkelse som statsministeren nu begrunder krigen med, fik 
afslag på asyl. – Eller irakere som i årevis måtte leve i et helvede af frygt og angst, fordi 
afgørelserne på deres asylsager blev udskudt og udskudt og sagerne sat i bero under henvisning 
til at udlændingestyrelsen skulle på fact-finding mission, og det ene og det andet. 

Oven på statsministerens udtalelse finder vi yderligere det må være på plads at forlange en 
tilbundsgående undersøgelse af, hvorfor Udlændingestyrelsen bruger penge på fact-finding 
missioner. Styrelsen nåede jo frem til det stik modsatte resultat om Saddam Husseins regime, end 
det statsministeren iflg. sin udtalelse til TV-avisen d. 1.2.2004 var nået frem til.

Iflg. styrelsen var  Irakere, der har været fængslet den ene gang efter den anden og udsat for 
tortur, ikke i risiko for at blive udsat for tortur igen, hvis bare de vendte frivilligt tilbage til Irak  - 
Irakere, der var deserteret fra hæren under Saddam Husseins regime, var iflg. styrelsens 
konklusion heller ikke i risiko for at blive udsat for tortur og henrettelse. Dengang hed det sig, at 
ethvert land har ret til at lovgive om sine egne borgere, og at de ikke risikerede en 
uforholdsmæssig høj straf. – For et stort antal Irakere, der af den ene eller den anden grund, eller 
uden nogen grund var kommet i de irakiske myndigheders søgelys, - irakere der oplyste om tortur 
og henrettelser af slægtninge,  konkluderede udlændingestyrelsen at de ikke ville være i søgelyset, 
hvis de vendte frivilligt tilbage til Irak. –  Hver gang henviste Udlændingestyrelsen til sin fact-finding 
mission. Flygtningenævnet baserede sine afslag på samme.

En så frygtelig fejltagelse bør da undskyldes overfor de forurettede. – Og  en konsekvens må da 
være, at afgørelser i asylsager hører op med at blive baseret på udlændingestyrelsens fact-
missioner. Det er jo menneskers liv, der er på spil. Her nogle uskyldige irakeres. 

2.1. De sultestrejkende irakere fra Domkirken.

I protest mod langsommelig sagsbehandling satte 28 irakiske asylsøgere sig i foråret 2002 ind i 
København Domkirke og gennemførte en 10 dage lang sultestrejke. I løbet af 2003 er der blevet 
truffet afgørelse i de sidste af disse asylsager. Vi har fulgt forløb og udfald i alle 28 sager, i flere af 
sagerne har vi engageret os direkte i sagsarbejdet.
Kun 11 ud af de 28 fik tilkendt asyl. En familie fik tilkendt asyl af udlændingestyrelsen. 10 personer 
fik tilkendt asyl af nævnet. Til trods for den samme problematik i flere af sagerne, har udfaldet af 
nævnets afgørelser været meget forskelligt.  To ansøgere fik tilkendt konventionsstatus, andre der 
også havde været udsat for tortur eller risikerede etnisk eller politisk forfølgelse, fik asyl de facto, 
og andre igen fik afslag. Flere af ansøgerne søgte efterfølgende om humanitær opholdstilladelse, 
men ministeriet satte deres sager i bero i forbindelse med krigen. De har nu fået tilbud om 18.000 
kr. hvis de indvilliger i at vende frivilligt tilbage til Irak. De har samtidig fået at vide, at takker de nej, 
vil de blive forsøgt tvangsudsendt og uden at få penge med. 

En af dem der fik afslag af Nævnet, oplyste desuden da sagen kom for i sin tid,  at i forbindelse 
med sultestrejken var han blevet profileret i pressen, og at det var nået frem til de irakiske 
myndigheder. Hans mor i Irak var efterfølgende blevet afhentet til afhøring og kom aldrig tilbage. 
For nylig var den pågældende omtalt i BT. Slægtninge har efter Saddam Husseins fald søgt efter 
hans mor i alle fængslerne, men det er ikke lykkedes at finde hende.  

To brødre, der fik afslag forsøgte at flygte til Norge, men blev sendt retur til Danmark. 

3 kvinder, der fik afslag er udrejst. Den ene har vi haft kontakt med, og ved at hun siden fik asyl i et 
andet land. 

For Anna, der fik asyl, arbejder vi stadig med familiesammenføringssagen (yderligere information 
under punktet aldersteste i denne beretning). 
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I 2 af de øvrige sager ville vi efter at have gennemgået akterne og talt med de pågældende ikke gå 
ind i. Den ene havde oplyst, at han havde udøvet tortur. Den anden at han i mange år havde 
arbejdet i Fidayen (Saddam Husseins sikkerhedsstyrke). Begge havde inden sultestrejken fået 
afslag på asyl. 

Familien, der fik tilkendt asyl af udlændingestyrelsen, var en sag som vi involverede os stærkt i. 
Det er en mor og far og deres 3 små børn. Allerede imens sagen var i udlændingestyrelsen bad vi 
en advokat om at træde til. - Allerede – da vi blev bekendt med sagen, havde den ligget i styrelsen 
i 1 år, og imens var faderen i familien ved at gå psykisk til grunde i angst og afmægtighedsfølelse 
overfor systemet. Vi har sjældent set et menneske så forpint. Den advokat, som havde givet tilsagn 
om at tage over, viste sig så ikke at have den fornødne tid til at køre en hastesag. Det endte derfor 
med, at vi alligevel selv måtte fortsætte med at presse på. Men familien fik asyl, og efter 
omstændighederne klarer de sig godt i dag. 
Børnenes forældre er højtuddannede og er begge i praktik. De har nu rigeligt at se til, faderen går 
ved siden af praktikken i sprogskole 2 aftner om ugen for at lære dansk. Han får også  stadig 
angstdæmpende medicin, - men har trods alt fået sit livsmod tilbage. Vi har anbefalet ham, at han 
desuden søger om at komme i behandling på rehabiliteringscentret for torturofre. Det tror vi kunne 
være et godt netværk for familien, børnene har oplevet at være fængslet sammen med deres 
forældre, og overværet at deres far blev udsat for tortur. Dertil kommer flere år på flugt, en historie 
for sig. 

2.2. Andre irakiske sager:
a. Abdul Karim ; 

Nogle gange strejfer tanken, ”er asylmyndighederne virkelig så kyniske, at de bare trækker 
sagsbehandlingen ud i håbet om at Abdul Karim når at dø, inden de får truffet en afgørelse? 
Således at man slipper for at familiesammenføre Abdul Karims kone og børn, der opholder sig som 
illegale flygtninge i Jordan?” De danske myndigheder ved nemlig udmærket at Abdul Karim er 
uhelbredeligt syg og ikke kan behandles i Irak, og det har de faktisk fået fuldstændig bekræftet af 
læger allerede i november 2002. Inden da forelå en lang sygehistorie, som de danske 
myndigheder også var orienteret om.

Myndighederne er også oplyst om, at Abdul Karim tilhører et kristent mindretal, Mandæerne, som 
både før og efter Saddam Hussein udsættes for forfølgelser i Irak. Abdul karim opfylder altså alle 
krav både til asyl, samt til opholdstilladelse af humanitære årsager. 

Samtidig er begået den ene forvaltningsovertrædelse efter den anden i Udlændingestyrelsen, det 
ligner simpelthen ren og skær chikane, hvad der er foregået. Tolkesjusk med direkte vildledende 
oversættelser af Abdul Karims oplysninger om asylmotiv og den tortur han har været udsat for i 
Irak. Berostillelse af asylsagen, og omvendt pressen på for at Abdul Karim skulle møde frem til 
interview i styrelsen, imens han lå nyopereret på hospital (iflg.lægeoplysningerne til 
udlændingestyrelsen: i en kritisk tilstand, operationen var mislykkedes og havde medført alvorlige 
komplikationer). 

Abdul Karim fik som nævnt afslag på asyl. Den 18. dec. 2002 blev søgt om humanitær 
opholdstilladelse. 2½ mdr. senere bad Ministeriet Abdul Karims advokat om yderligere 
bemærkninger. Efter endnu en måned meddelte ministeriet at behandlingen af ansøgningen blev 
stillet i bero, og begrundede det med krigen i Irak. Logikken er lidt svær at forstå. Iraks hospitaler 
var før krigen grundet de mange års sanktioner nedslidte og manglede udstyr og medicin. Krig 
bringer sårede og yderligere spidsbelastning til hospitaler. I stedet for at stille sagen i bero, burde 
krigen altså have givet anledning til at fremskynde behandlingen af Abdul Karims ansøgning. 

Vi har klaget til udlændingeudvalget, hvor Anne-Marie Meldgård (S) tog sagen op. Den17.sept 
2003  meddelte Bertel Haarder, at sagen eventuelt ville kunne tages op til behandling, hvis der 
blev fremsendt flere lægeoplysninger. 
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Alle lægeoplysninger blev genfremsendt d. 6.11.03. I skrivende stund er det 3 mdr. siden og 
ministeriet har stadig ikke truffet afgørelse. Vi er ved at undersøge muligheden for at indklage den 
danske stat til EMRK: for at trække sagsbehandling i langdrag og på denne måde undgå at 
overholde staternes internationale forpligtigelser overfor flygtninge.

b. Sabah og Sadika. 

Sabah´s ansøgning om humanitær opholdstilladelse kunne ministeriet afslutte den 30. maj 2003. 
Denne dag døde Sabah af et hjertestop. Sabah og Sadika indrejste i Danmark for 2½ år siden, den 
20. august 2001, og anmodede om asyl. Med det samme ved indrejsen blev også oplyst, at Sabah 
desforuden led af en alvorlig hjertesygdom og en ubehandlet sukkersyge. 

Som asylmotiv havde Sabah oplyst, at grundet hans og Sadikas tidligere ophold i Emiraterne, var 
han efter sin tilbagekomst til Irak blevet udsat for konstante arrestationer og overgreb. Yderligere 
deserterede sønnen fra militæret og flygtede. De irakiske myndigheder havde efterfølgende truet 
med  med at tage Sabah i stedet for sønnen.  Sabah og Sadika frygtede for deres liv. 

Efter et år i Danmark fik Sabah og Sadika afslag på asyl i Udlændingestyrelsen. Et halvt år senere, 
den 5.2.03, fik de også afslag i Nævnet. Nævnet lagde i det væsentligste deres forklaring til grund, 
men skønnede ikke at de ville være i risiko ved en tilbagevenden til Irak. Nævnets skøn gik lodret 
imod UNHCRs oplysninger:    -  At enhver iraker, der selv eller hvis familie først en gang havde 
været  i  de irakiske myndigheders søgelys var i risiko for at blive udsat for tortur og henrettelse. 

Efter afslaget på asyl blev der søgt om Humanitær opholdstilladelse. Sabah led af uhelbredelig 
livstruende sygdom, og kunne ikke behandles i Irak, så det burde jo kunne gå nogenlunde hurtigt.
Sabahs ansøgning blev aldrig behandlet af ministeriet. Først grundet den almindelige langtrukne 
sagsbehandling, siden blev krigen brugt som undskyldning. – Sabah døde d. 30.  maj.

Hvad angår Sabah har vi indhentet lægeakterne, og er ved at gennemgå. 
Sadika har en advokat, der arbejder på hendes sag. Vi følger op, når der er noget nyt. – Også 
Sadika har helbredsmæssige problemer og er traumatiseret. 

C. Tanja og Djes; En sag i bero siden 2001

Den 5. september 2001 indrejste Tanja og Djes i Danmark og søgte om asyl. Et år gik, og efter 
flere rykkere til udlændingestyrelsen i begyndelsen af august 2002, meddelte udlændingestyrelsen 
den 29. august 2002, at deres sag havde været stillet i bero. En måned senere gav styrelsen dem 
afslag på asyl. Det var den 20. september 2002. Samme dag blev sagen sendt videre til nævnet. 
I de næste 7 mdr. lå sagen igen stille – denne gang  i nævnet. April 2003 meddelte nævnet at 
sagen nu var blevet stillet i bero grundet krigen i Irak. 

Reelt har asylsagen været stillet i bero siden 2001. – Styrelsens største indsats i den sag har 
været at konstruere et afslag, der fremstillede det irakiske regime som offer, og Tanja og Djes som 
skurkene. 

Tanja og Djess tilhører det turkmenske mindretal, og blev konstant udsat for husransagelser. De 
havde en butik,  Djess blev jævnligt arresteret og anklaget for at tage for høje priser, Tanja måtte 
så betale bestikkelse for at få ham løsladt indtil næste gang. Da deres søn fyldte 17 år blev han 
indkaldt til militæret, og de flygtede. 

En dansk læges opgave – at helbrede eller hvad?

Tanja lider af kronisk mellemørebetændelse og nedsat hørelse. Det konstaterede en 
ørelægespecialist i februar 2002. Specialisten konstaterede samtidig, at der var lang ventetid på 
operation. Samme specialist konkluderede herefter, at han ville afvente med at indstille til 
operation, indtil asylsagen var afklaret - for mange flytter under ventetiden center begrundede 
lægen det med.
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To mdr. senere, den 9. april 2002 var Tanja igen hos specialisten, der igen konstaterede, at hun 
lider af kronisk mellemørebetændelse, - at der er lang ventetid på operationer, - og at han ikke ville 
indstille, førend asylsagen var afklaret. 

- Enhver, der har prøvet at have mellemørebetændelse, ved at det er noget af det mest pinefulde. 
Tanja lider af kronisk mellemørebetændelse. – Og den bliver jo altså ikke mindre kronisk af, at hun 
evt. flytter center. – Desuden er afstandene i Danmark ikke større end at hun kunne nå frem til 
hospitalet, hvis hun evt. skulle flytte center efter indstilling til operation. 

Efter vores opfattelse er det lægeuetisk, når en læge afslår at indstille til den nødvendige 
behandling, fordi patientens asylsag ikke er afgjort. – For os at se, er der tale om diskrimination af 
en bestemt patientgruppe – asylsøgere. 

Den 10. april 2002, dagen efter at ørelægespecialisten havde afvist at indstille Tanja til operation 
konstaterede en lægevagt, at hun havde både mellemørebetændelse og bihulebetændelse. Sådan 
gik tiden det næste år, med læger og smertestillende medicin. Den 3. februar  2003 er det 
åbenbart blevet en læge for meget, han skrev til ørelægespecialisten og bad ham om at få indstillet 
til den operation. Ørelægespecialisten indvilligede her efter på betingelse af, at der blev givet 
tilladelse fra udlændingestyrelsen.

Den 1. april 2003 faldt kautionsbevillingen på plads. Den 6. maj fik Tanja brev fra Århus 
kommunehospital om at hun kunne få en tid om 9 mdr., nemlig d. 2. februar 2004. Tanja har nu 
været til undersøgelse, og har fået at vide, at hun kan blive opereret om ca. 3 mdr.

Normalt 1 års ventetid på operation – for Tanja 2 år fordi en ørelægespecialist ikke ville indstille en 
asylansøger. 

Vi er ved at formulere en klage til patientklagenævnet og til Sundhedsstyrelsen. 

Ansøgning om humanitær opholdstilladelse – bureaukrati for viderekommende:

1 mdr. efter at flygtningenævnet i april havde meddelt Tanja og Djess at deres asylansøgning var 
blevet stillet i bero, meddelte flygtningeministeriet til deres advokat, at reglerne for ansøgning om 
humanitær opholdstilladelse var blevet ændret. Således at hvis, der skulle indgives ansøgning 
skulle det ske allerede på det tidspunkt.

Tanja lider udover af mellemørebetændelse af andre sygdomme. Djess har en stofskiftesygdom, 
og sønnen lider af allergi. Den 7. maj indsendte advokaten en ansøgning.  To uger efter meddelte 
ministeriet at alle irakiske ansøgninger var blevet stillet i bero grundet krigen. 
- Men det var de faktisk allerede førend Ministeriet havde krævet at ansøgningen skulle indgives 
rettidigt.  

2.2.D: Elisa

Elisa meldte sin egen og sin 6-åriges søns ankomst til Danmark for snart 5 år siden – d. 25.4.1999. 
Straks ved ankomsten blev Elisa mistænkt for at være iraner og at være indrejst over Sverige.
På flere forespørgsler fra dansk politi meddelte de svenske myndigheder imidlertid ikke at kende 
noget til nogen Elisa. Elisa blev sendt til sprogtest. Testen bekræftede at Elisa taler irakisk. 

Nu skulle alt jo være i den skønneste orden, men udlændingestyrelsen sendte Elisas sag til 
Udenrigsministeriet for at de skulle spørge Sverige. På det tidspunkt havde ansøgningen været 
under i behandling i 2 år. I det næste 1½ år lå sagen så i skuffen. Elisa fik, når hun rykkede 
styrelsen for svar, besked på ikke at forstyrre. 
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I ventetiden fik Elisa et nervøst sammenbrud. Hendes ægtemand, der befandt sig i Tyrkiet med 
resten af børnene, troede ikke på, at det kunne tage så lang tid, og troede Elisa havde fundet en 
anden. Så ægtemanden har truet Elisa med at slå hende ihjel.

Efter at Elisas sag havde ligget 3½ år i udlændingestyrelsen fik Elisa afslag på asyl. Nogle 
måneder senere af nævnet. Elisa søgte om opholdstilladelse af humanitære årsager. Efter at 
ansøgningen havde ligget ½ år i ministeriet blev den i bero grundet krigen i Irak.

Nu næsten efter yderligere 1 år har Elisa fået afslag og meddelelse om, at udrejser hun frivilligt til 
Irak får hun 18.000 kr. med – og rejser hun ikke frivilligt – at hun vil blive søgt tvangsudsendt.

Elisa frygter hvad hendes mand kan finde på, og hun er uden beskyttelse i Irak. I det hele taget 
frygter Elisa situationen i Irak. Hun kan ikke stille så meget op for sig selv og sin søn – heller ikke 
med 18.000 kr. Så Elisa har takket nej.

Vi overvejer fortsat hvad vi kan gøre, lige nu afventer vi nogle akter fra Elisa.

2.2.E. Nanna

Nanna og hendes mand har været på flugt fra Irak siden 1995. De har faktisk været temmelig vidt 
omkring inden Nanna ankom til Danmark med sine børn d. 10. juli 2001. Til Danmark, fordi Nanna 
her har familie. 

Baggrund for forfølgelserne. Nanna og hendes mand har boet sammen med forældrene Kuwait. 
Da de kom tilbage til Irak, blev manden beskyldt for spionage – mandens broder blev henrettet. 
Nanna og hendes mand flygtede, deres ejendom er blevet konfiskeret og de har intet netværk 
tilbage i Irak.

I Danmark fik Nanna og hendes børn afslag på asyl. Nævnet skønnede at det var så mange år 
siden, så de irakiske myndigheder nok havde glemt det. Advokaten søgte om humanitær 
opholdstilladelse, det gjorde han den 29. august 2002. 

Ansøgningen lå så i ministeriet i det næste halve år. Så meddelte ministeriet at nu var 
behandlingen af alle ansøgninger stillet i bero grundet krigen i Irak. – Endnu en ansøgning, der var 
blevet sat i bero længe før krigen. 

Nanna har i skrivende stund stadig ikke fået en afgørelse. 

3. Iranske asylsager:
a. Asta

Asta var en af 3 iranske kvinder, der henvendte sig til os i december 2002, og heldigvis inden 
hendes sag kom for nævnet. Asta havde afslag på asyl fra udlændingestyrelsen under henvisning 
til, at oplysningerne i et fremsendt dokument var i modstrid med hendes forklaring.

I den danske oversættelse af Domsdokumentet var der imidlertid ændret ved de oplysninger der 
stod i det originale dokument på persisk. Vi fik foretaget en kontroloversættelse, for at være sikre 
faktisk 3 kontroloversættelser uafhængigt af hinanden. De nåede alle 3 til samme resultat. 

En kontroloversættelse af asylansøgningsskemaet viste at det også var behæftet med væsentlige 
fejl.

Så vi havde en god dokumentation, da Astas sag kom for nævnet. Asta fik asyl. 

b. Fatima
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Fatima var den anden kvinde, der henvendte sig til os, men her gik det mindre godt. En kopi af et 
domsdokument var blevet vurderet uægte af Udenrigsministeriets kilde. Fatima havde fået afslag i 
både udlændingestyrelse og nævn.  

Domsdokumentet var vurderet uægte under henvisning til den myndighed, der havde udstedt det, 
og fordi navnet på den person, der havde skrevet det ikke fremgik. Andre domsdokumenter, som vi 
sammenlignede med viste at i flere andre sager, hvor den samme myndighed havde udstedt 
arrestordre, var dokumentet blevet vurderet ægte. Baggrundsoplysninger vi søgte om det Iranske 
Retssystem bekræftede, at denne myndighed normalt udstedte domsdokumenter. – I anden sag 
havde Udenrigsministeriet oplyst, at et dokument sagtens kunne være ægte, selvom det ikke var 
underskrevet af en myndighedsperson. 

Der har tidligere været en stor sag om troværdigheden ved Udenrigsministeriets kilder. Her kom 
det frem at Udenrigsministeriets kilde havde afgivet urigtige og mangelfulde oplysninger. 

Vi klagede over ægthedsvurdering, og søgte sagen genoptaget. Genoptagelse blev afslået. 

Advokaten søgte efter afslaget i nævnet rettidigt om humanitær opholdstilladelse. Ministeriet afslog 
at give ansøgningen opsættende virkning under henvisning til at den var indgivet for sent. 
Advokaten opdagede ikke fejlen, men det gjorde vi, og rettede henvendelse til advokaten. Han 
rettede herefter henvendelse til Ministeriet og ansøgningen fik opsættende virkning for udrejse.

Desværre glemte ministeriet at underrette politiet. Det hjalp vi så ministeriet med at huske.
Desuden en sag, hvor advokaten opkrævede penge af Fariba for at rette henvendelse til 
myndighederne.

Hvor om alt er, Fatima besluttede at flygte fra Danmark af frygt for at blive udsendt til Iran.

Vi har stadig kontakt til Fatima. Der er endnu ingen afklaring om hun får lov til at blive, der hvor hun 
kom frem – eller om hun bliver sendt retur til Danmark.

c. Lerka

Den tredje iranske kvinde var Lerka. Lerka og hendes mand søgte asyl i Danmark 1992, fik afslag 
og blev tvangsudsendt til Iran. Kort efter ankomsten blev Lerkas mand afhentet og siden har han 
været forsvundet. Det lykkedes Lerka at komme ud af Iran igen, og hun kom til Danmark. På 
mange måder er det en ulykkelig sag. En advokat, der har kæmpet en brav kamp for Lerka i 
mange år, mistede til sidst overblikket, og som vi ser var han ved at komme til at sætte sine 
tidligere resultater og ikke mindst Lerka over styr i en strid med flygtningenævnet om principper. 
Lerka havde inden henvendelsen til os fundet en ny advokat, - og vi kunne se af hans oplæg til 
nævnet, at hun havde truffet et godt valg. Der var ikke brug for os.  – og ganske rigtigt Lerka fik 
asyl. 

Lerkas mand er stadig forsvundet. 

d. Ajna:

Ajna indrejste i januar 2002 uden pas, iflg Ajnas oplysninger var hun indrejst på falsk pas, som 
agenten tog med sig, da han forlod hende.

Ajnas asylmotiv: hun havde deltaget i flere studenteroprør, og efter det sidste var Ajna flere gange 
blevet afhørt og mistænkt for at have taget del. Ajna  var under oprøret også blevet fotograferet, 
myndighederne havde haft fotografer ude, Ajna frygtede at det kun var et spørgsmål om tid, inden 
hun blev afsløret. 
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 Politiet i Danmark ville ikke tro på, at Ajna var indrejst på falsk pas, ledte også efter 
visumansøgninger fra ambassaden i Iran, men kunne ikke finde noget. Det tætteste politiet kom 
på, var en kvinde der ikke lignede Ajna. 

Ajna fik afslag på asyl både i Styrelse og Nævn. Hendes forklaring blev skønnet utroværdig, og det 
blev lagt til grund at Ajna var indrejst på ægte pas. 

Ajna blev kaldt til udrejsekontrol hos politiet, gik der hen for at meddele at hun ville medvirke til at 
udrejse frivilligt, og så blev hun arresteret og sendt til Sandholm fængslet. Ajna frygtede at vende 
tilbage til Iran, men der var noget hun frygtede endnu mere: at blive ledsaget til Iran af dansk politi, 
for så ville myndighederne først fatte mistanke. 

Forholdene i Sandholmfængslet er rædselsfulde. Ajna havde meddelt at hun ville udrejse frivilligt, 
der var slet ingen grund til at fængsle hende. Det var en ren og skær straffeaktion. 

Ajna er tilbage i Iran, og vi har i løbet af året flere gange haft kontakt. Der er ikke sket hende noget, 
men hendes personlige dokumenter er blevet inddraget af de iranske myndigheder. – og det gør 
Ajnas liv noget besværligt.

4.Sri Lanka
Sri
Sri flygtede til Danmark som 20 årig, efter at han på Sri lanka havde været arresteret og udsat for 
tortur. Efter 4 års tovtrækkeri med afslag på asyl og ansøgninger om genoptagelse, og afslag på 
humanitært ophold flygtede Sri videre til Norge.

Efter 1 års tid som illegal flygtning i Norge blev Sri taget af politiet og sendt tilbage til Sri Lanka.
Det sidste vi har hørt er, at Sri har fået meldepligt til politiet og skjuler sig rundt omkring. 

5. Sager vi ikke har kunnet tage op i året:

Vi har en del andre henvendelser. Et par af disse sager har vi afvist at gå ind i. Nogle har spurgt 
os, hvilke udvælgelseskriterier vi bruger. Vi kan svare, at vi ikke sidder og vælger. Alle der 
henvender sig, gennemgår vi akterne og ser om vi har mulighed for at hjælpe. Vi fravælger, hvis vi 
ved, at  en asylansøger ikke vil være i risiko i hjemlandet, men f.eks håber på at kunne få et job og 
forbedre deres livsvilkår her. Personligt generer det ikke os, at de opholder sig i Danmark. Vi må 
bare prioritere vores ressourcer, og kæmpe for dem, der er i risiko.

Vi får også en del henvendelser om familiesammenføringssager. Nogle af dem går vi ind i, fordi vi 
finder det umådeligt krænkende at man ikke kan få lov til at være sammen med det menneske som 
man elsker eller sine børn. 

Nogle gange må vi også sige, at vi ikke har mulighed for at hjælpe, - og det har vi ikke. Vi kan 
nogle gange råde til at tage ophold i Sverige eller et andet europæisk land – i stedet for at gå og 
blive nedbrudt af det danske udlændingefjendtlige  bureaukrati. 

Så kan vi råbe op om det absurde – for det er absurd.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen. 
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