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BESKYT FLYGTNINGE I DANMARK
– ET IDÈKATALOG TIL LOKAL ORGANISERING &
AKTIVITET

Foto: Et udsnit af aktioner fra forskellige steder i Danmark mellem april og september

Lige nu bliver familier flået fra hinanden – og medborgere sendt tilbage til en utryg fremtid i Syrien.
”Syrien er sikkert”, får de at vide – selvom FN med klare ord beskriver rædslerne og usikkerheden i
landet. Samtidig nægter regeringen at løfte sin del af ansvaret og modtage kvoteflygtninge – i stedet
indkøbes der hegn for at holde flygtninge ude af Europa og vi forhandler aftaler om asylcentre i
Nordafrika.
Men vi mener, at regeringen og Folketinget generelt undervurderer det enorme hjerterum, som der
findes i byer landet over. Vi ser igen og igen, hvordan danskerne rejser sig op og stiller sig ved siden
af medborgere, der risikerer at blive sendt hjem til en usikker fremtid. Eksempelvis er de syriske
flygtninge blevet en del af vores lokalsamfund over de sidste 5-10 år. De er blevet vores venner,
klassekammerater og kolleger. Derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan for dem i vores lokalsamfund. Vi
skal beskytte flygtninge i Danmark!
Derfor vil vi mobilisere alle gode kræfter i danske lokalsamfund og vise, at der er en anden holdning
til flygtninge end den, som regeringen præsenterer. Vi skal i fællesskab lægge maksimalt lokalt pres
under kommunalvalget til november. Lokal organisering og opråb er vores stærkeste greb for at få
regeringen til at stoppe udvisningerne og ændre kurs på flygtningepolitikken. Vi er mange, der ikke
er enige i regeringens politik - og det skal vi vise!
Nedenstående er et idékatalog til, hvad man som borger kan gøre lokalt i sin by/kommune.

1

Oktober 2021

Indhold

1.

SÆRLIGT NEDSLAG: KOMMUNALVALGET 16. NOVEMBER 2021 .....................................3

2.

ONLINE & SOCIALE MEDIER .........................................................................................4

3.

SAML EN LOKALGRUPPE ..............................................................................................5

4.

SNAK MED FLYGTNINGE I DIN BY .................................................................................5

5.

LOKALE BORGER- & DEBATMØDER ..............................................................................5

6.

DIALOGMØDER MED LOKALPOLITIKERE .......................................................................6

7.

HJERTEAKTIONER........................................................................................................6

8.

BREVVÆRKSTED, POSTKORT TIL LOKALPOLITIKERE ........................................................7

9.

LAV ET SOLIDARISK, KULTURELT ARRANGEMENT ..........................................................8

10.

DEMONSTRATIONER................................................................................................8

11.

PÅ UDDANNELSESSTEDER – SKOLESTREJKER .............................................................9

12.

LÆSERBREVE ...........................................................................................................9

13.

KONTAKT MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE ................................................................ 10

14.

MERE VIDEN ......................................................................................................... 10

2

Oktober 2021

1. SÆRLIGT NEDSLAG: KOMMUNALVALGET 16. NOVEMBER 2021
D. 16. november er der kommunalvalg. Tiden op mod valget tilbyder masser af muligheder for at
sætte flygtninge højt på den politiske dagsorden. Mange lokale politikere er i gang med at nå
vælgere og er derfor meget modtagelige over for invitationer til events og mere obs på at svare til
henvendelser. Det skal udnyttes. Hos Mellemfolkeligt Samvirke laver vi forskellige indsatser, som du
kan være en del af.

•

•

D. 13. november er der en landsdækkende aktionsdag, hvor vi skal være så mange som
muligt til at sætte fokus på flygtninge og særligt syriske flygtninge. Her er link til det
landsdækkende event, hvori de lokale events vil blive samlet løbende:
https://www.facebook.com/events/279116267396604
D. 26. oktober åbner der en hjemmeside, hvor man kan skrive til sine lokale
byrådskandidater. Du prikker til dine lokalpolitikere og opfordrer dem til at skrive sig på en
form for ’flygtninge charter’, med 5 specifikke krav for at beskytte flygtninge i deres
kommune. Du kan selv aktivt bruge teksten til at opfordre din lokalpolitiker til handling i
form af konkrete forpligtelser.

www.ms.dk/beskytflygtninge
Som kommunalpolitiker vil jeg arbejde for, at vi i X kommune overholder vores forpligtigelse til at
beskytte og sikre et værdigt liv for flygtninge i vores by.
Vores lokalsamfund er stærkt, og vi har hjerterum og ressourcer til at hjælpe mennesker, der har
behov for vores hjælp. På tværs af partier skal vi samle alle gode, lokale kræfter og i fællesskab
bidrage til, at der bliver taget godt imod og støttet flygtninge i vores lokalområde.
Jeg har fuld tillid til de danske myndigheder, men når flygtninges opholdstilladelse til fx Syrien
inddrages samtidig med, at de ikke kan vende tilbage til deres oprindelsesland – så stilles lokale
medborgere i en urimelig og udsigtsløs situation, der hverken gavner dem eller vores lokalsamfund.
Jeg vil derfor lokalt kæmpe for at:
•
•

•

•

•

Flygtninge ikke sendes tilbage til lande med diktatoriske eller barbariske regimer, som de er
flygtet fra, og hvor der ifølge FN er høj risiko for tortur og forfølgelse.
At flygtninge så hurtigt som muligt kommer i gang med at bidrage med det, de kan, og tager
del i det kommunale fællesskab. I min kommune er der brug for alle gode kræfter. Samtidig
vil jeg arbejde for, at kommunen gør sit bedste for at støtte op om den enkelte.
Hvis flygtninge får inddraget deres opholdstilladelse, men ikke kan hjemsendes, skal de have
mulighed for at blive boende i egen bolig eller hos familie og venner, frem for på et
udrejsecenter. Det er dyrt for samfundet og udsigtsløst for den enkelte at sidde på ubestemt
tid på et udrejsecenter.
Hvis en flygtning udvises, men vedkommende er under uddannelse eller behandling for fx
PTSD, bør de have mulighed for at færdiggøre disse inden mulig returrejse. Det er en
investering i den enkeltes fremtid og i genopbygning af oprindelseslandet.
Familier skal ikke splittes. Hvis et enkelt familiemedlem mister sit beskyttelsesbehov, bør det
personlige beskyttelsesbehov også medvurderes af hensyn til at holde nære familier samlet.

Og vigtigst vil jeg kæmpe for, at vores by viser sig fra sin bedste side og gør brug af alle lokale
kræfter og hjælper mennesker, der har brug for os.
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Nedenstående er en masse muligheder og inspiration til, hvad du kan arrangere af lokale
kampagner/events.
Til Kommunalvalget anbefaler vi særligt, at I laver:
-

-

-

Debatter, dialogmøder og andre offentlige events, hvor man kan invitere sine
byrådskandidater til at debattere, gerne med syriske flygtninge og deres historier centralt
placeret i debatten. Tag også gerne til andre debatter og stil spørgsmål omkring dine
byrådspolitikeres håndtering af flygtninge i din kommune.
Postkortaktioner. Bestil hjertepostkort hos Ben (bfb@ms.dk ) og send dem til dine
byrådskandidater med et personligt budskab. Lav evt. et postkort-event, hvor I sammen
skriver postkort og herefter afleverer dem på rådhuset.
Kridtaktioner – beklæd hele jeres by med kridthjerter med gode budskaber i.

2. ONLINE & SOCIALE MEDIER
En stor del af debatten og organiseringen foregår online og på de sociale medier. Der er et utal af
muligheder for at gøre en forskel online. Her et par eksempler:
-

•
•

•
•

Deltag i vores aktivistnetværk: Aktivister imod syriske udvisninger:
https://www.facebook.com/groups/1443938269313759
Skriv under på ALT
Der er både borgerforslag og underskriftsindsamlinger, som er gode
både at skrive under og dele, så vi kan vise, at vi er mange, og at vi er en magtfaktor. Her er
4 udvalgte:
• Borgerforslag: Stop tilbagesendelsen af syriske flygtninge til farlige og usikre
forhold: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT07831&fbclid=IwAR0SM0fWXzGF_Y7xfskp11jUVOCJBMbqr0O8csF2nEgQGUh_j_G4idWn
Hio
• Mellemfolkeligt Samvirke: STOP UDVISNINGERNE
https://www.ms.dk/stopudvisningerne
• Amnesty International: Danmark: Det er for farligt at sende flygtninge tilbage til Syrien
https://amnesty.dk/skriv-under/danmark-det-er-for-farligt-at-sende-flygtninge-tilsyrien/
• Borgerforslag: Forslag til en mere human og solidarisk flygtningepolitik i Danmark (er
over 50.000, men man kan stadig skrive under)
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT07167&fbclid=IwAR0wAQV1b1ycVrFtujqk0V0Azuz1E7ocyMNstcBDj6qpri5jbVDUiqDNy6
M
Gå i debat online og gør det sagligt. Følg relevante folk (fx lokale S politikere) og gå sagligt i
debat om sagen.
Del relevant indhold fra organisationer, partier og meningsdannere (Mellemfolkeligt
Samvirke, Amnesty, Fællesinitiativet mod racisme, Anne Lise Marstrand, Refugees Welcome,
Carsten Jensen, Haifa Awaad etc.)
Lav dit eget indhold, fx selfies med dig og et hjerte, hvor der står ’Stop udvisningerne’
’Beskyt flygtninge’, ’Syrien er ikke sikkert’ eller hvad du mener, er det bedste budskab.
Følg med i forskellige grupper, fx din lokale Venligbo-gruppe. Landsdækkende er disse tre
grupper gode:
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1. Borgere der ikke støtter regeringens udlændingepolitik:
https://www.facebook.com/groups/nyudlaendingepolitik
2. Venligboerne støtter de syriske flygtninge:
https://www.facebook.com/groups/433928811113136
3. Ikke i vores navn https://www.facebook.com/groups/481103379794161

3. SAML EN LOKALGRUPPE
Start med at finde ud af, hvem der allerede er aktive i dit lokale område. Hvilke grupper har været
eller er aktive på dagsordenen omkring en human og solidarisk flygtningepolitik?
En inspirationsliste til, hvem det kunne være, er:
-

Lokale NGO’er (Amnesty, DFUNK, Mellemfolkeligt Samvirke m.fl.)
Venligbo-grupper
Lokale fagforeninger
Partiernes lokalgrupper
Flygtninge og andre minoritetsgrupper
Studenterforeninger
Uddannelsesinstitutioner
Religiøse institutioner

Du kender dem måske i forvejen. Hvis ikke, så brug lidt tid på at opstøve, hvem der er de relevante
aktører i din by. Inviter dem til et møde.

4. SNAK MED FLYGTNINGE I DIN BY
Husk altid at finde frem til, om der er nogen flygtninge i din by, måske syriske flygtninge, der lige nu
risikerer at få eller har fået inddraget deres opholdstilladelse. Og opsøg selvfølgelig flygtningemiljøet
i dit lokalområde.
Det er vigtigt, at der bliver lyttet til de mennesker, der er udsat for lovgivningen, hvad de oplever og
hvordan de gerne vil have hjælp til at kæmpe sagen.
Du kan prøve at hive fat i Syrisk Forening i Danmark, som har kontakt til mange syriske flygtninge:
https://www.facebook.com/Syrisk.Forening.i.Danmark.dk
Det kan være, at der er behov for rådgivning, som du/I ikke kan give ift. konkrete sager. I disse
tilfælde anbefaler vi, at I kontakter:
Dansk Flygtningehjælp (https://flygtning.dk/danmark/asyl/raadgivning-om-asyl/raadgivning)
eller Refugees Welcome (https://refugeeswelcome.dk/advice/).

5. LOKALE BORGER- & DEBATMØDER
Lav et lokalt borgermøde, hvor du/I eller jeres lokalgruppe inviterer til et offentligt arrangement,
hvor flere borgere kan blive inddraget i sagen. Borgermøder er en god måde at samle folk, der gerne
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vil høre mere om sagen, og folk, der gerne vil engagere sig lokalt. Borgermødet kan bygges op over
forskellige former. Vælg den, I tænker er bedst. Her er nogle eksempler:
-

-

-

Informationsaften: Få fx en person, der ved meget om sagen, en eksperttype (Haifaa Awaad,
Anne Lise Marstrand, flygtningeadvokater, Michala Bendixen) og en syrer/flygtning fra byen
til at fortælle om, hvad der er op og ned i denne sag. Brug det som afsæt til en debat om,
hvad man kan gøre lokalt.
Debatarrangement: Inviter en eller flere fra byrådet til at debattere sagen, gerne set fra en
lokal vinkel. Inviter evt. en syrisk flygtning med i debatten, så I sikrer, at de også
repræsenteres. Særligt relevant op til Kommunalvalget.
Aktivistmøde: Lav et ’open call’ til aktivistmøde i din by. Sørg for at få inviteret bredt, så alle
typer aktivister kan være med. Husk at være opmærksomme på at have en klar dagsorden
på mødet. Mødet kunne fx starte med en brainstorm om, hvad man vil gøre, og herefter en
beslutningssession og nedsættelse af under-/arbejdsgrupper på forskellige aktiviteter.

6. DIALOGMØDER MED LOKALPOLITIKERE
Inviter lokalpolitikere med til dialogmøder med (syriske) flygtninge i din by - på den måde får de lov
til selv at fortælle om deres situation. Det kan give mening at fokusere på de politikere, der i
udgangspunktet ikke mener, at vi skal ændre lovgivning og situationen for de lokale flygtninge for at
’overbevise’ og gå i dialog. Under KV kan det give mening at invitere et bredt spektrum af
kandidater, så vælgere kan høre, hvad de kan forvente af deres kommende byrådspolitikere.
En mulighed for dialog er også det koncept, som hedder ‘Omvendte Valgmøder’
Det omvendte er, at det er politikerne, der skal lytte på folket. Det betyder, at man vil invitere
borgere til at fortælle deres historier (fx omkring flygtninge, syrere og integration), og så vil man
invitere politikerne til at lytte og reagere på disse historier. Politikerne vil have mindre taletid og
man vil have lettere ved at holde deres fokus på sagen, fordi de skal snakke med de mennesker
(deres vælgere), som har en sag/problem.

7. HJERTEAKTIONER
Røde hjerter med budskaber er blevet brugt til de mange forskellige aktioner og demonstrationer,
der har været omkring sagen rundt om i landet. Det er et godt og simpelt symbol at bruge. Der kan
være forskellige måder at lave aktioner med hjerter. Her er et par eksempler:
•
•
•
•
•

Plant små hjerter på pinde rundt omkring i byen
Lav ’Hjerte Plakat Storm’. Dvs. køb noget rødt karton og hvid tusch/maling. Klip hjerterne ud
og skriv budskaber på dem. Sæt dem op rundt om i byen på strategiske steder.
Tegn kridthjerter på gader, fortove, legepladser og din egen baggård. Skriv ’Stop
udvisningerne’ ’Beskyt flygtninge’, ’Syrien er ikke sikkert’ eller hvad du finder bedst.
Lav et hjertetræ med solidariske hilsner.
Tænk kreativt: Hvad kan man gøre med hjerterne? Bage hjertekager og give dem ud på
Strøget med budskaber på?
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8. BREVVÆRKSTED, POSTKORT TIL LOKALPOLITIKERE

Det kan være både bekræftende og hyggeligt at være sammen om at skrive hjertepostkort til
politikere. Så lav et event ud af det, hvor I kan inspirere hinanden og få skrevet en hel stak breve.
Det kan kombineres rigtig godt med at få mere viden om emnet ved at invitere en
flygtningeorganisation til at holde et oplæg. Du kan finde inspiration her:
https://www.facebook.com/events/274564087834482
Postkortene kan bestilles hos Mellemfolkeligt Samvirke, Ben Bosse (bfb@ms.dk) eller Andreas Stokkendahl
(Apo@ms.dk)
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9. LAV ET SOLIDARISK, KULTURELT ARRANGEMENT
Det er også vigtigt at mødes på tværs af lokalsamfundet og skabe tættere bånd mellem lokale
engagerede. En god måde at lave lokalt solidaritetsarbejde er at lave kulturelle og oplysende
arrangementer. Et par eksempler:
-

Morgenmad for Humanisme
Fællesspisning med fx syrisk eller afghansk mad. Evt. med et oplæg
Kulturaften
Viden om Syrien, Afghanistan og andre oprindelseslande, fx med ekspert eller lokalt oplæg
Snak evt. med en kulturforening fra lokalområdet eller nogen, der specialiserer sig i Syrien, fx
Finjan https://www.facebook.com/SYDKFinjan eller https://www.finjan.dk/
Brug filmen ’Fremmede i Karl Oves Paradis’, som vil ligge på DR.dk efter den 11. oktober til
at lave begivenheder, hvor I bruger filmen til at starte samtaler om, hvordan flygtninge
integreres lokalt https://www.spormedia.dk/fremmede-i-karl-oves-paradis/

10.

DEMONSTRATIONER

Den 19. maj, 19. juni og 31. august blev der holdt demonstrationer i hele landet, alle gange var
mellem 10 og 25 byer med.
Her er et par eksempler på indkaldelser, hvor man kan kopiere tekst og foto.
https://www.facebook.com/events/916028372306510
https://www.facebook.com/events/387496419617420/
https://www.facebook.com/events/1449487915383053/
https://www.facebook.com/events/2693586710931494/

https://www.facebook.com/events/161865219297551
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Brug gerne symbolikken omkring hjerterne og husk at overveje strategisk, hvem der skal tale: Er der
en lokal socialdemokratisk politiker, der kunne være interessant? Er der nogen aktivister? En ekspert
osv.
Man kan altid arrangere en demonstration. Her er et par variationer over demonstrationer:
-

Klassisk gå-demo: Det kunne være et fakkeloptog eller en fællesmarch, hvor deltagerne går
sammen fra A til B med skilte, bannere, fakler, osv. OBS. Kan være logistisk omfattende.
På torvet: Typisk på en central plads eller torv i jeres by. Der opstilles en scene, hvorfra der
afholdes taler, spilles musik osv.
Menneskekæde: Ofte omkransende steder, bygninger eller lignende, der har en tilsvarende
symbolsk betydning for ens budskab.
Fakkeloptog: Eller et optog med andre symboler (fx hjerter).
Fotoaktioner: Saml en masse mennesker og lav en formation af menneskerne, der skriver fx
‘Beskyt Flygtninge’ eller et hjerte. Tag et billede ovenfra.

11.

PÅ UDDANNELSESSTEDER – SKOLESTREJKER

Der har været særligt fokus på skoler, gymnasier og uddannelsessteder i sagerne omkring
inddragelse af syriske flygtninges opholdstilladelser. Se bl.a. denne kronik:
https://www.berlingske.dk/kronikker/unge-med-flygtningebaggrund-skal-ikke-sidde-paaudrejsecentre-mens
Der er mange skoleledere, der lokalt har bakket offentligt op om deres elever. Måske man kan lave
samarbejde med dem? Det kunne være som:
-

Læserbreve på vegne af borgere, fagforeninger, NGO’er, uddannelsesinstitutioner m.m.
Skolestrejke i solidaritet a la denne her fra Odense:
https://www.facebook.com/events/218444250053299/

-

Events på gymnasier, debataftener, kulturaftener osv.

Bliv klogere på skolestrejker og koordineringen af disse i denne gruppe:
https://www.facebook.com/groups/490664472247440

12.

LÆSERBREVE

Skriv et læserbrev. Gerne med flere aktører. Det kunne være din lokale præst, FOA-afdeling, rektor
eller hvem ellers der står for humanisme i din kommune/by.
Her er et eksempel, vinklet kun på syrerne, men op til kommunalvalget vil det give mening at flette
en lokal vinkel ind. Se det første afsnit af handlingskataloget:
Syrien er ikke sikkert!
Som et af de eneste lande i EU er Danmark nu begyndt at inddrage syriske flygtninges opholdstilladelse for at
presse dem til at vende tilbage til Syrien.
Det gør man, fordi Danmark som et af de eneste lande i verden – og stik imod FN, Europarådet og endda USA –
kategoriserer dele af Damaskusområdet som sikkert. På trods af mildest talt tvivlsomme rapporter. Faktisk
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anerkender Danmark ikke engang Assad og samarbejder ikke med ham – hvilket det vil kræve, hvis de syriske
flygtninge skal sendes hjem.
Konsekvensen er, at man vil splitte familier ad og sende folk i såkaldte hjemrejsecentre – til ingen verdens
nytte, udover at det koster en masse penge. Det er da helt skørt.
Syrien er nemlig ikke sikkert. Tilbagevendte flygtninge risikerer forfølgelse og menneskerettighedskrænkelser.
Ikke overraskende, når man har at gøre med et regime, der er kendt for grove overgreb mod sin egen
befolkning.
Derfor er vi nødt til at handle. Vi må beskytte de syriske flygtninge, vi har lovet beskyttelse. Vi må stå sammen
og forlange politisk handling – for det her er uacceptabelt. Skal vores medborgere virkelig leve i frygt for at
blive sendt tilbage til tortur og chikane?
Afslutning 1: Derfor går vi på gaden xx lokation d. xx dato. Og vi håber på at se dig.
Afslutning 2: Derfor opfordrer vi byrådet til at tage den sag op i byrådet og aktivt at tage stilling til den
utryghed, vi skaber for vores medborgere, de syriske flygtninge. Gå ud som enkelte byrådsmedlemmer eller
samlet byråd og fortæl os og regeringen, at I går ind for humanisme, overholdelse af menneskerettigheder, at
behandle vores medborgere ordentligt og at vi i vores by har masser af hjerterum.

13.

KONTAKT MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE

Vi vil altid gerne være behjælpelige med udformningen af alle typer arrangementer, og vi har masser
af erfaring i events, logistik, demonstrationer m.m. Du er altid velkommen til at kontakte:
-

Frivilligkoordinator Andreas Stokkendahl Poulsen, apo@ms.dk
Kampagnekoordinator Maja Bech Gregersen, mge@ms.dk

Vi vil altid gerne høre om, hvad I laver lokalt – uanset om I har brug for sparring eller ej, så tøv ikke
med at smide en af os en mail

14.

MERE VIDEN

Mellemfolkeligt Samvirke har disse underskriftsindsamlinger:
https://www.ms.dk/stopudvisningerne - I bunden af den er der en videnssektion, som svarer på en
masse spørgsmål om situationen.
https://www.ms.dk/ansvar - Og i denne videnssektion findes der info og kontekst om emnet
kvoteflygtninge.
Amnesty har lavet en gennemgang af deres research om Syrien her: https://amnesty.dk/amnestysseneste-research-paa-det-syriske-regime/
Amnestys nyeste rapport om overgreb på hjemvendte syrere giver masser af ammunition for,
hvorfor Syrien ikke er sikkert, især for tidligere flygtninge: https://amnesty.dk/hjemvendte-syriskeflygtninge-tortureres-voldtages-og-forsvinder-i-sikkerhedsstyrkers-varetaegt/
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Dansk Flygtningehjælp og DIGNITY har skrevet et læserbrev, der kort opridser situationen:
https://drc.ngo/da/om-os/presse/pressemeddelelser/2021/4/udvisningen-af-syriske-flygtninge-erforst-og-fremmest-konsekvensen-af-en-stram-udlaendingelov/
Der findes også utallige artikler om emnet, et eksempel er denne spændende gennemgang af
udviklingerne i den danske udlændingepolitik de sidste årtier, flankeret med udtryksstærke billeder
af flygtninge: https://politiken.dk/debat/art8361017/Har-du-mistet-evnen-til-at-se-et-flygtendemenneske-i-øjnene
Ellers er man velkommen til at kontakte Ditte Hansen (dih@ms.dk), policy rådgiver i Mellemfolkeligt
Samvirke.
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