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ALTERNATIVET: ASYLFORRINGELSER FASTHOLDER FLYGTNINGE I
UTRYGHED
”Det altoverskyggende resultat af de her forringelser er, at flygtninge nu efterlades med
ekstrem usikkerhed og uvished for familien og fremtiden. Kortere, midlertidige
opholdstilladelser og uvished for om man vil se familien igen. En sådan usikkerhed er så
nedbrydende, at jeg næsten ikke tør tænke på de menneskelige konsekvenser,” siger
integrationsordfører Ulla Sandbæk (Å) om de nye stramninger på asylområdet.
I dag fremlægger regeringen en række forslag om forringelser af asylansøgeres vilkår. Forslaget
om at afskaffe retten til familiesammenføring de første 3 år, er en yderligere skærpelse af den
tidligere regerings stramninger, der allerede dengang var genstand for heftig kritik for at være på
kant med menneskerettighederne. Derfor har Ulla Sandbæk ikke meget til overs for de nye tiltag:
”Det her er et af de tilfælde, hvor politik bliver decideret grusomt. For en lille gruppe politikere er
det her bare tal og paragraffer, men for rigtig mange er det en voldsom virkelighed. I 3 år må de nu
leve med en umenneskelig usikkerhed, som vi ganske enkelt ikke kan byde andre mennesker.
Uvisheden om børnenes og familiens tryghed og tvivlen på, om man vil se dem igen,” siger hun.
Alternativet mener desuden, at de nye stramninger vil bidrage til at sende børn, ældre og svage på
flugt, netop fordi håbet om familiesammenføring ikke længere eksisterer:
”Jeg håber virkelig, at regeringen og aftalepartierne har tænkt sig grundigt om, når de strammer
reglerne for familiesammenføring. Jeg frygter i den grad, at det her i realiteten vil tvinge endnu flere
børn, kvinde og ældre på flugt,” siger Ulla Sandbæk og fortsætter:
”Ingen vil flygte med visheden om, at de efterlader familien og børn i usikkerhed og fare i 3 år.
Derfor vil vi fremover se langt flere flygte som en samlet familie, hvilket vil sige kvinder, børn og
sårede i gummibåde. De, der er for svage til at flygte må blive i usikkerhed eller risikere livet på
flugt. Det ansvar må regeringen og aftalepartierne gøre sig bevidst, når de vil indføre disse
stramninger.”
I stedet inviterer Alternativet til, at regeringen tager et øget ansvar – netop fordi så mange
medmennesker befinder sig i en desperat situation:
”Det kan godt være, at regeringen og aftalepartierne så vil henvise til, at mennesker i nød bare kan
flygte til et andet land i Europa eller nærområderne. Men de må altså påtage sig ansvaret for, at
Danmark nu fører an i kapløbet mod bunden og danner præcedens for, at andre lande må gå
samme vej,” afslutter Ulla Sandbæk.
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