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Søren Espersen, DF mener et folk kun  har de ledere, som  folket har fortjent. 
Det har Søren Espersen lov til at at mene, men ærligt talt: 
Magen til ævl skal man lede længe efter!!!

Af Mona Ljungberg

I morgen vil jeg forkæle mig selv med smukke roser
billige og dyrket i Afrika
af arbejdere som får næsten ingen løn
så jeg kan få råd til at forkæle mig selv med roser
dyrket af arbejdere, der bliver syge 
og dør tidligt af sprøjtegifte
så jeg kan forkæle mig selv med billige roser

Hvad mon der ellers kunne dyrkes på Afrikas jord?
Hvis den ikke blev opkøbt af udenlandske 
industrimænd til roser og plantegift og slavearbejde....
så jeg kan få råd til at forkæle mig selv med roser,
dødens roser fra Afrika

Lønningsdag – yesss!!!!
I dag vil jeg forkæle mig selv 
Med en skjorte fra Hennes og Mauritz
Syet til slaveløn i slavefabrikker
af mennesker i Bangladesh
Langt fattigere end jeg
for at forkæle mig

Men måske er det snart slut med al den forkælelse.
Var det 500 kvinder der brændte inde 
på en fabrik i Bangladesh?
Denne gang. 
Stuvet sammen som burhøns, 
Og uden nødudgange. 

Jeg var et øjeblik ved at glemmer
der er mere end 500 fattige i Bangladesh
Mange flere..
Nemme at lokke ind i modeindustriens slavehaller
Så jeg både i morgen og fremover kan forkæle mig selv
Med billigt tøj fra Bangladesh.

Perspektiv
- Det er jul 
Så kan jeg vel også forkæle mig selv 
med et stykke chokolade fra Nestle og Toms 
og hvad de alle sammen hedder,
der lokker mig med sød chokolade.

Chokolade lavet på cacaobønner 
fra Elfenbenskysten
plukket af kidnappede børn 
Slavekystens børn 
kidnappede  til slavearbejde
For at forkæle min søde tand. 

Eller jeg kunne gå til en af Peter Beiers 
chokoladebutikker
Den eneste jeg har hørt om 
med egne cacaoplantager 
og værdige arbejdsforhold
(derfor den lille gratis reklame her). 

Som forbruger kan det altså lade sig gøre at vælge
og dermed påvirke slaveindustrien
om den skal styrkes eller svækkes? 

Jeg kan vælge at brokke mig over flygtninge,
der kommer her til på flugt fra slaveri
Kræve at de sendes tilbage hvor de kommer fra
så de kan udføre slavearbejde for at forkæle mig
med billige giftige roser, 
billigt tøj og kidnappede børns chokolade.

Imens jeg brokker mig over arbejdspladserne 
i Danmark, Europa og vesten lukker
og flyttes til lande med billig arbejdskraft
på slavearbejdspladser

Men jeg kan også vælge slaveroser, slavetøj og 
slavechokolade fra.  Muligheden findes. 
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Det koster tid og 
penge at gøre godt 
for andre. 

Til det har vi brug 
for støttebidrag. 

Vi ville gerne trykke bladet i farver.
Men det koster en bondegård. Mindst. 

Penge vi kan bruge på at give flygtninge 
i nød lidt kulør på tilværelsen. 

Støttekredsen for Flygtninge i Fare
c/o: Mona Ljungberg
Skoleholdervej 41, 1. tv
2400 København NV

Tlf. 2883 1318
E-mail: kontakt@stoettekredsen.dk
www.stoettekredsen.dk
Se. nr: 27 25 63 68
Ansvarshavende for ”Flygtningenyt”: Mona Ljungberg

Arjola

Støttebidrag kan indbetales på vores konto 
i Merkur Bank. Reg.nr.: 8401 - konto: 103 8399

Støttekredsen for Flygtninge 
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Gå ikke glip af 
asylzombiernes

julesyltetøj
På forespørgsel har vi efter sidste års succes med 
julesyltetøj til vores kære, i år allieret os med 
køkkenet i Christianshavns beboerhus til fornøjelse 
for alle syltetøjselskere.

Pris og kvalitet gør den velegnet til mandelgave, 
julegave, adventsgave, morgengave, eller bare 
en forkæl-dig-selv-gave        og få oven i købet en 
solstrålehistorie med i købet.

Asylzombiernes udsøgte julesyltetøj er lavet med 
kærlighed på de fineste råprodukter efter opskrift 
fra Christine Ferber, Frankrigs syltetøjsdronning og 
verdensberømt i konditorkredse for sine syltetøjer.

Alle råvarerne i denne julesyltetøj er økologiske
og indkøbt i små specialbutikker. Der er kredset 
og henkogt og siet og overvåget i flere dage efter
Christina Ferbers principper. 

Ingredienser: kvædesaft, pæreringe, figner, abriko-
ser, svesker, rosiner, dadler, hakkede hasselnødder, 
mandler, appelsinsaft, kandiseret appelsin, sukker, 
krydderier. 

Syltetøjet smager hvad enten det smøres på brød
eller serveres som konfekture til ost eller til stegen 
i stedet for rødkål. 

Pas på den er vanedannende. 

Kærlig hilsen 
asylzombierne

En julegave, der gør en forskel.
Bestilling: 
Send en mail med navn og adresse til:  
bestil@borgerasyl.dk
eller send en sms til 2883 1318 

og ikke mindst indbetal 50 kr. 
til vores konto i Merkur Bank:
reg nr. 8401 - konto 103 8399

Evt. overskud går til at skabe nye solstråler. 



Phatteera på 8 år skal blive 
hos sin far og sin mor i Danmark

For et års tid siden blev besluttet at Pattheera 
på 8 år skulle udvises til Vietnam, selvom hen-
des mor og far bor her i Danmark. 

Efter medieomtale og underskriftindsamling på 
Facebook vedtog regeringen i foråret at børn un-
der 9 år har ret til familiesammenføring med deres 
forældre i danmark. 

Pattheera var dermed sikret. Men først den 1. no-
vember i år har Pattheera fået sin opholdstilladelse 
og forældre og barn kan ånde lettet op. 

Et hjerteligt til lykke til familien.

Så megen lidelse
Desværre er en ny sag undervejs: En dreng på 5 år 
er ved at blive adskilt fra sin adoptivfar i Danmark 
og udvist til en mor, der ikke ønsker drengen. 

Iflg. den samlede danske verdenspresse flyttede 
200 rumvæsner  en sommerdag 2012 ind i Volls-
mose. 

Seneste nyt: rumvæsnerne er flyttet ud igen og 
befinder sig et eller andet sted i rummet. 

1. juli 2012 blev indført biometriske opholdskort 
for udlændinge, der bor i Danmark. Opholdskor-
tet skal indeholde fingeraftryk, fotoscanning af 
øjets iris, øre, m.m

Udlændingestyrelsens medarb ejdere biome-
triske aftryk af alle små udlændingebørn med 
opholdstilladelse i Danmark, og i mange tilfælde 
også af børn uden opholdstilladelse. Børn helt 
ned til 3 mdr. er set i Udlændingestyrelsens 
venteværelse indkaldt til afgivelse af biometri-
ske aftryk. 

Loven om biometrisk opholdskort omfatter 
ikke små børn, men personer over 18 år. Kun i 
ganske få tilfælde også børn ned til 6 år, nemlig 
uledsagede flygtningebørn

Krav om biometrisk registrering, er en ret stor 
indgriben i den personlige frihed, der kan få 
store konsekvenser. Verden er ikke et fredeligt 
sted. 

NB. Ventetiden i udlændingestyrelsens ven-
teværelse er mange timer, og selvfølgelig 
især for et lille barn. Venteværelset  er altid 
fyldt til bristepunktet og de sanitær forhold 
uhumske. Ikke ulovligt som krav om børne-
biometri, men nedværdigende. 

Højesteretsdom
Juni afgjorde højesteret, det strider imod en iransk 
asylsøgers menneskerettigheder, at kræve han skal 
melde sig hos politiet i Sandholm 3 x ugentligt. 

Meldepligterne indebar, at manden reelt var nødt 
til at bo i Sandholm. Han har en udvisningsdom for 
en mindre forseelse. (I Danmark kan en asylsøger 
få en udvisningsdom blot for at gå med aviser). 

2003 - 2008 var et stort antal asylsøgere, her un-
der børnefamilier underlagt samme restriktioner 
som den iranske mand. 

Den danske stat har intet gjort for at hele de sår, 
den tilføjede asylsøgerne og deres børn. 

Kort 
nyt 



Regeringsaftale om 
asylsøgeres livsvilkår i Danmark

Af Mona Ljungberg og Frederik Berggren Smidt

September 2012 indgik regeringspartierne aftale med 
Enhedslisten og Liberal Alliance om asylsøgeres og flygt-
ninges fremtidige livsvilkår i Danmark. 

Aftalen, et 20 sider langt skrift, er bedst kendt under 
titlen ”Asylsøgerne får lov til at flytte ud af centrene”. 
Grundlæggende indeholder de 20 sider og medføl-
gende pressemeddelelser mange hensigtserklæringer 
og gentagelser af samme, ”spin, spin, spindelvæv”.  
Nogle af aftalerne (de 20 sider indeholder mere end én 
aftale på asylområdet) har en så bred formulering, så 
det synes op til de enkelte forligspartnere selv at lægge 
i og tage ud efter eget forgodtbefindende. Eksempelvis 
i en aftale mellem forligspartierne om at foretage en 
målrettet indsats for at få afviste flygtninge til at vende 
tilbage til deres hjemlande (måltilpasse indsatsen til 
den enkelte).  

At dømme efter regeringens eget udspil i dagene op til 
forliget, mener regeringspartierne åbenbart, at denne 
måltilpasning bl.a. indebærer at spille hazard med 
unge menneskers liv og oprette særlige flygtningelejre 
i Afghanistan til uledsagede (forældreløse) afghanske 
mindreårige i Danmark. Selvom der er krig i Afghani-
stan og børnene og de unges liv, helbred bringes i fare. 

Værste udkomme af forliget iflg. vores opfattelse:

•  Iflg. aftaleskriftet skal der ikke ændres i retten til 
at få asyl, - og dermed heller ikke ændres ved især 
mangel på retten til at opnå asyl for nogle grupper, 
på trods af faren for deres liv i hjemlandet, eksv: 
handlede kvinder. 

•  Forliget bygger på en diskurs, et setup, der forestil-
ler at yde de ægte forfulgte asyl, og også at skille 
fårene fra bukkene. Det er desværre kun et ”setup”. 
Mange i alt for ægte fare i hjemlandet får afslag på 
asyl i Danmark. Sådan er reglerne. Vi har igennem 
tiden oplevet irakere, der sad fast i systemet i mange 
år. Somaliere også. Vi oplever handlede kvinder i 
fare for at blive handlet igen få afslag. At være offer 
for slavehandel betragtes af skiftende danske rege-
ringer som et privatretligt anliggende, også selvom 
din hjemstat er gennemkorrupt og dens politi hel-
lere lader sig bestikke og tager del i forbrydelsen end 
yder dig beskyttelse.    

•  Aftalen bygger også på det ”setup”, at det er ok at 
afvise asylsøgere, der er i fare i deres hjemlande 
grundet krig. Når blot de afviste får lov til at blive i 

På Langeland findes der vilde heste

På Langelands sydspids findes der
et asylcenter fyldt med unge mennesker

På Langeland er der ikke mange 
uddannelsesmuligheder.

Der er faktisk ikke ret meget andet på 
Langeland end vilde heste og et asylcenter

X

Langeland
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De unges adgang til uddannelse kræver, at eksempel-
vis de mange unge i et center på Langelands sydspids 
får tilbudt bopæl i bebyggede områder som byer med 
adgang til offentlig transport og den slags.

Vedr. forliget om asylsøgeres boligforhold i Danmark: 

For os at se kommer forliget i praksis ikke til at inde-
bære de store forandringer på asylsøgeres mulighed for 
at bosætte sig udenfor centrene.  Iflg. forligets 20 sider, 
inclusive og exclusive diverse pressemeddelelser m.m, 
får asylsøgere ret til at tage lønnet arbejde 6 mdr. efter 
indgivelse af asylansøgning, samt at flytte ud i egen 
bolig, hvis de kan finde en sådan og forsørge sig selv 
igennem arbejdsindtægt efter skat.  Forliget kommer i 
en tid med krise og arbejdsløshed. Derfor skønner vi, at 
arbejdsløshed tillige med sprogforskelle m.m. med stor 
sandsynlighed vil begrænse, at denne del af forliget 
foreløbig kan effektueres i virkelighedens verden.

Børnefamilier, der får afslag på asyl, men ikke vil eller 
kan vende tilbage til deres hjemlande, får efter 12 mdr. 
(imod nuværende 18 mdr) tilbud om selvstændig bolig. 
Det kan f.eks være familier, der har fået afslag på asyl, 
men vil være i livsfare i hjemlandet grundet krig. Der-
med er der indgået forlig om, at asylsøgere fortsat kan 
holdes fast i et liv i frygt og uvished om deres fremtid. 

Hvordan vil lovteksten blive?

Der er andre dele af aftalen, vi kunne kommentere. 
Men der er også dele af aftalen det er umuligt at kom-
mentere med andet end ”hvordan det tænkes prakti-
seret må bero på et gæt”. Vi har derfor her valgt  kun 
at kommentere på de dele af aftalen, vi for nuværende 
finder det væsentligst at kommentere på. Øvrige kom-
mentarer må afvente selve lovteksten. 

Alle 20 siders aftalepapir, skema og pressemeddelelser, 
ligger på justitsministeriets hjemmeside, og kopi er lagt 
ind på Støttekredsens:

http://www.stoettekredsen.dk/asylforlig2012.pdf

http://www.stoettekredsen.dk/justitsskema2012.pdf

Læs også pressemeddelelse fra tidligere asylbørn 
næste side

Danmark, så længe krigen skønnes for farlig. Normalt 
foretages dette skøn af en regerings flertal. Erfarin-
gerne viser, at regeringsflertallene har en tendens 
til at overse, at krig er farlig altid, og at krig trods 
fredspagter ikke slutter fra den ene dag til den anden. 
Ikke bringer miner væk fra den ene dag til den anden. 
Skjulte våben og vrede og angst heller ikke. Bringer hel-
ler ikke vand og vandværker tilbage fra den ene dag til 
den anden. Ej heller el og elværker, veje at køre på og 
nye hjem at flytte ind i. 

Erfaringerne viser, at regeringsflertallene sætter krigs-
flygtninge i en umulig situation ved at kræve de i årevis 
– foreløbig op til ti år – skal være parate til en gang i 
fremtiden igen at forlade Danmark. ’Få venner, kære-
ster og du skaber dig selv og andre lidelse og savn, når  
udsendelsesdagen kommer, om flere eller mange år. 
Lad være og lev et trist liv i ensomhed og bliv i så fald 
tillige beskyldt for at være uintegrerbar af væsen’.

• Endelig bygger forliget på den falske forudsætning, 
at systemet er fejlfrit, og tildeler asyl til de men-
nesker, der dog opfylder de danske regler for asyl. 
Men systemet er ikke fejlfrit og kan ikke blive det. 
Mennesker vurderer af og til forkert. Udlændin-
gestyrelsens mennesker. Også flygtningenævnets 
mennesker. Det er ikke et spørgsmål om ondskab, 
omhu, dygtighed eller ej. Alle mennesker skønner af 
og til fejl. Derfor skal der være endnu en ankemu-
lighed, der kan hindre katastrofen i fejlagtig tvangs-
udsendelse. Det vil indebære tid og mulighed for at 
søge sin sag genoptaget – hvilket hurtigere udvis-
ning til hjemlandet ikke giver. 

• Særlige udsendelsescentre til afviste asylsøgere 
genindføres. (= koncentration af de udstødte til sær-
lige centre, som vi har så dårlige erfaringer med. I 
2008 blev særlige udsendelsescentre ophævet  i er-
kendelse af, at de nedbryder asylsøgernes helbred. 

Bedste udkomme af forliget iflg. vores opfattelse:

Unge i asylsystemet får bedre ret til uddannelse, her
under adgang til uddannelser med lønnet praktik. 
Hidtil har de unges adgang været begrænset til frisør 
og kosmetologfaget, hvilket har skabt inflation i frisør-
uddannelser blandt asylsøgere. Hvor mange unge, der 
får adgang til uddannelse vil tiden vise. 

Regeringen vil gøre en indsats for at stoppe tvangsægteskaber

Hvorfor ingen indsats for at stoppe hustruvold i asylcentrene.
Hvorfor er det ikke lige så forbudt at udøve vold imod en hustru som imod personale?



Presemeddelelse 12.6.2012, sendt af tidligere asylbørn

Vi asylzombier er en gruppe af unge, der kom til Danmark som børn, og alle er vi vokset op i asylcentre.

Vi Håber medierne vil lytte mere til os og vores budskab, end til eksperterne og politikerne bag en konference 
om asylbørn på Christiansborg den 12. juni. De kalder sig eksperter, men vil ikke lytte til os, der har levet de 
fleste af vores barndomsår som asylbørn. De opfører sig som om, vi ikke eksisterer. Det har vi oplevet alt for 
meget af i vores barndom. Det var en del af vores zombiliv. 

Derfor denne pressemeddelelse fra os

Om os: Vi asylzombier er en gruppe af unge, der kom til Danmark som børn, og alle er vokset op uden op-
holdstilladelse og med frygten for at blive sendt ud til lande, hvor vi er i fare. 

• Nogle af os fik asyl efter 10 år og kan blive i Danmark.  Det er en kæmpe lettelse.

• Nogle af os fik midlertidig humanitær opholdstilladelse efter 8 år eller mere og kan forhåbentligt blive i  
Danmark, hvor vi har levet det meste af vores liv. 

• Nogle af vores venner fra tiden i asylcentrene har ikke fået opholdstilladelse, men fik for fire år siden kun 
     lov til at flytte ud af centret og bo i et hus indtil de måske en eller anden dag kan sendes ud af Danmark

Man kan se og mærke stor forskel på os, der har opholdstilladelse og dem af os der ikke har. Vores venner 
uden opholdstilladelse ser altid stressede ud. Lige meget, hvor meget vi gør for at opmuntre dem.

Vi der har opholdstilladelse nu kan alle huske, hvor svært det var, også dem af os, der fik lov til at bo i egen 
hus eller lejlighed i stedet for center, inden vi fik opholdstilladelse. Selvfølgelig er det bedre at bo i hus end i 
et værelse i et center. Men også i huset og lejligheden har man altid hovepine og ondt i maven af at speku-
lere. Man er altid bange for pludselig at blive hentet af politiet og sendt ud til krig og sult. – Også i huset og i 
lejligheden får man jævnligt breve om at man skal rejse ud, og skal møde hos politiet.  

Vi tror ikke på, at nogen ekspert eller politiker ville ha det godt med at blive smidt ud af deres hus og af Dan-
mark, hvor de er vokset op. Det har asylbørn og unge heller ikke.

Vi ønsker ikke for nogen børn og unge, at de skal leve en barndom og ungdom i frygt, som vi har gjort. Vi har 
det forfærdeligt med at nogle af vores venner, der kom til Danmark samtidig med os, stadig ikke har opholds-
tilladelse. For vi ved, hvor hårdt det er.

Vi håber hermed medierne vil hjælpe os med at råbe eksperterne og politikerne op, med at lytte til os, førend 
de udtaler sig på vores vegne og hvad der er godt for asylbørn. Asylbørn har som alle andre børn brug for 
tryghed. Et liv uden opholdstilladelse er et zombiliv. 

• NB: Nogle af os medunderskrivere blev tvangsudsendt i 2006 efter 5 og 6 år i Danmark. Vi lider stadiig  un-
der  det her 6 år efter.

Som om vi ikke 
eksisterer
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Med venlig hilsen,

Tidl. asylbørn

Ayub Osman Isaq, tidl. asylbarn i center i 8 år

Hassan Osman Isaq, tidl. asylbarn i center i 8 år

Mahmoud Al Gamal, tidl. asylbarn i center i 8 år

Fanar Amer Gole, tidl. asylbarn i center i 9 år

Franco Amer Gole, tidl. asylbarn i center i 9 år

Julijana Simonovic, tidl.asylbarn i center i 7 år

Alin Guli, tidl. asylbarn, heraf i center 6 år, 3 år i egen bolig

Helbin Guli, tidl. asylbarn, i center 6 år og 3 år i egen bolig

Helin Guli, tidl. asylbarn, i center 6 år og 3 år i egen bolig

Alan Guli, tidl. asylbarn,  i center 6 år og 3 år i egen bolig

Silver Yalda, tidl. asylbarn, boede i center 10 år

Bisian Nervey, tidl. asylbarn, heraf 7 år i center og 2 år i egen bolig

Dalila Isaki, tidl. asylbarn i 5 år, boede i center, tvangsudsendt 2006 12 år gammel

Denis Isaki, tidl. asylbarn i 5 år, boede i center, tvangsudsendt 2006 10 år gammel

Niki Krasniqi, tidl. asylbarn i 4 år, boede i center, tvangsudsendt 2006 14 år gammel

Sokol Krasniqi, tidl. asylbarn i 4 år, boede i center, tvangsudsendt 2006 15 år gammel

Jasmin Zuri, tidl. asylbarn, heraf 5 år i center og 2 år i egen bolig

Rijalda Drpljanin, tidl. asylbarn i 5 år, tvangsudsendt 15 år gammel

Arjola Hoxhaj, tidl. asylbarn i 1 år, boede i center

Raad Adel Momika, tidl. asylbarn 8 år, boede i center

Nelis Karce, tidl. asylbarn i 5 år, boede i center, tvangsudsendt 14 år gammel. 

Dansk Folkeparti kværulerer over, det koster skattekroner at holde liv i asylsøgere. 

Det koster også skattekroner at holde liv i politikerne på Christiansborg. 
Skal vi så nedlægge demokratiet?



Livskvalitet
til lille Lorin

Vi startede i Københavns Zoo med 
at forvandle Lorin til den sødeste 
leopardunge i hele Zoologisk have, 
den dag.

Og Lorin fik en dejlig 

blød bamse med  sig hjem

Vi sejlede hele vejen til Bornholm

Vi flyttede 
rundt på 
rokkesten

Der blev
spist is

Rundetårn
erobret

Lorin er 8 år 
og født i Danmark. 

Lorin og hendes familie har opholdt 
sig 13 år i Danmark  og har ikke op-

holdstilladelse. Derfor lever Lorin et meget 
anderledes liv end de fleste danske børn. 

I Støttekredsens bestyrelse kan vi ikke vurdere 
forældrenes grunde til at søge asyl. Men det er såre 
simpelt at vurdere, børnene lider under mangel på 
opholdstilladelse og frygten for at blive sendt ud til 
et land, de ikke har noget forhold til. 

Lorins søskende er efterhånden unge og voksne. 
Lorin er stadig lille Lorin, med behov for at blive 

aflastet fra sine hverdagsbekymringer.

Sommeren 2012 valgte vi at donere
livskvalitet til Lorin og hendes 

ældste søster med ansvar 
for familien.



Spred glæde - Trods alt

Tak for en dejlig miniferie på Bormholm: Særlig tak til:
Gerda Laustsens fond, Sara og Støttekredsen - mit asyl. 



Sammen
kan vi gøre noget
Som vi ikke kan 

h v e r f o r s i g

Men hvad 
kan du gøre?

Støttebidrag kan indbetales på vores konto i 

Merkur Bank. Reg.nr.: 8401 - konto: 103 8399


