BESKYT VORES SYRISKE MEDBORGERE
– ET IDÈKATALOG TIL LOKAL ORGANISERING &
AKTIVITET

Foto: Et udsnit af syriske flygtninge der ikke har fået forlænget deres opholdstilladelse. Demonstration i København den 21. April 2021.
Fotograf: Jeppe Karlsen

Vi står I en situation, hvor nogen af vores medborgere får frataget deres ret til at være i Danmark. De
får at vide, at dele af Syrien er sikkert, og de bare kan tage tilbage. Det er ikke korrekt, og Danmark
går enegang udenom anbefalinger fra FN og EU. Hjemsendelserne er muliggjort af ændringer i
Udlændingeloven tilbage i 2015 (§7 stk. 3), som blandt andet medførte at man kunne give midlertidig
beskyttelsesstatus til flygtninge. Det er disse midlertidige beskyttelser, regeringen nu revurderer.
Det kan vi ikke bare sidde overhørig. De syriske flygtninge, der risikerer at blive udvist, er borgere, der
er blevet en del af vores lokalsamfund over de sidste 5-10 år. Vi skal gøre alt hvad vi kan for dem i
vores lokalsamfund, både politisk og i solidaritet.
Desværre er S-regeringen urokkelige på udlændingeområdet. Formålet med vores engagement er
derfor at lægge maksimalt lokalt og kommunalt pres, da der er kommunalvalg til efteråret. Det mener
vi er vores stærkeste strategiske greb til at få regeringen til at stoppe udvisningerne, dvs. fratagelser
af opholdstilladelse. Derudover er det også vigtigt at lave solidariske handlinger lokalt, da de viser, at
vi er mange borgere der ikke er enige i den førte politik.
Nedenstående er et idékatalog til, hvad man kan gøre lokalt i sin by/kommune, som borger.
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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 mm)
Venligbo grupper
Lokale fagforeninger
Partiernes lokalgrupper
Flygtninge og andre minoritetsgrupper
Studenterforeninger
Uddannelsesinstitutioner
Religiøse institutioner

Du kender dem måske i forvejen, og hvis ikke, så brug lidt tid på at opstøve, hvem der er de
relevante aktører i din by. Invitér dem til et møde.
SNAK MED SYRISKE FLYGTNINGE I DIN BY
Husk altid at finde frem til om der er nogen i din by, der 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.
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/).
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
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 nogen eksempler:
-

-

-

Informationsaften: Få fx en person, der ved meget om sagen, en eksperttype (Haifaa Awaad,
Anne Lise Marstrand, flygtningeadvokater, Michala Bendixen) og en syrer 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: Invitér en eller flere fra byrådet til at debattere sagen, gerne set fra en
lokal vinkel. Invitér evt. en syrisk flygtning med i debatten, så I sikre, at de også
repræsenteres.
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.
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DIALOGMØDER MED LOKALPOLITIKERE
D. 16. november er der kommunalvalg. Derfor er mange lokale politikere allerede i gang med at nå
vælgere - og det kan være en mulighed. Inviter lokalpolitikere, især fra socialdemokratiet, med til
dialogmøder med de syriske flygtninge i din by - på den måde får de lov til selv at fortælle om deres
situation og det kan forhåbentligt være med til at få flere lokale socialdemokrater til at lægge internt
pres på partiet. Du kan selvfølgelig også invitere politikere fra andre partier for at ramme bredt og
måske endda sætte sagen højt på kommunalvalgsdagsordenen.
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.
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.
Tænk kreativt: Hvad kan man gøre med hjerterne? Bage hjertekager og give dem ud på
strøget med budskaber på?
Lave hjertepostkort og sende til lokalpolitikkerne
Lave et hjertetræ med solidariske hilsner
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DEMONSTRATIONER
Den 19. maj og 19. Juni blev der holdt demonstrationer i hele landet
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/?ref=newsfeed

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 Syrerne eller et hjerte. Tag et billede ovenfra.

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 mm.
Skolestrejke i solidaritet a la denne her fra Odense:

-

https://www.facebook.com/events/218444250053299/
Events på gymnasier, debataftener, kulturaftner osv.
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Bliv klogere på skolestrejker og koordineringen af disse i denne gruppe:
https://www.facebook.com/groups/490664472247440

ONLINE & SOCIALE MEDIER
En stor del af debatten 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 aktivist netværk: 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 - SLÅ RING OM SYRERNE:
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
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. Der findes også et online fællesskab ved navn De Digitale Aktivister hvor
man laver fælles online aktioner. Meld dig ind her:
https://www.facebook.com/groups/152503139925021
Del kampagneindhold fra organisationer og partier
Lav dit eget indhold, fx selfies med dig og et hjerte, hvor der står ’stop udvisningerne’.

LÆSERBREVE
Skriv et læserbrev. Gerne med flere aktører.
Her er et eksempel:
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
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.
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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?
Aflsutning 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.

SKRIV ET BREV TIL BYRÅDET ELLER UDVALGTE BYRÅDSMEDLEMMER
I denne sag er det ekstra vigtigt at få lokale Socialdemokratiske politikere i tale da de som bagland
kan presse hovedpartiet. Det skal selvfølgelig gøres strategisk.
En måde er at få dele eller hele byrådet til at komme med en udtalelse omkring hjemsendelser.
Et eksempel på en mail I kan sende til jeres lokale byrådsmedlemmer (find mailadresser på byrådet
på kommunens hjemmeside):
Kære xxx i xxx byråd
Jeg skriver til dig som borger i xxx og aktivt medlem af vores lokalmiljø. Jeg ser med stor bekymring
på den situation der er opstået omkring fratagelse af opholdstilladelser fra syriske flygtninge – vores
medborgere og naboer.
Jeg mener, at vi som by og at især I som byråd, har et ansvar for at beskytte vores bys borgere. Jeg
håber I vil være med til at vise at vores by har hjerterum og ikke mener at vi skal udvise vores syriske
medborgere. Herunder har jeg indsat et udkast til en ’Byrådsudtalelse’ som I kan bruge hver især,
som samlet byråd, i et åbent brev i medier eller aviser eller som direkte brev til Matias Tesfaye og
regeringen.
Kære Mattias Tesfaye,
Vi henvender os til dig med bekymring for de syriske flygtninge, der er i risiko for inddragelse af deres
opholdstilladelse. Som byrådsmedlemmer i X har vi selv taget imod syrere, der er en del af vores lokalmiljø og
som vi tager ansvar for som medborgere. Der er ikke sikkert i Syrien og vi appellerer til at stoppe
hjemsendelserne.
Danmark bør ikke være frontløber på hjemsendelse til et land, som vores tætteste allierede fortsat, vurderer
som usikkert. EU har for nyligt bekræftet fortsat undertrykkelse af civilbefolkningen, USA advarer mod at presse
syrerne tilbage og FN kalder Syrien for ‘et levende mareridt’. Der findes ingen hjemsendelsesaftale mellem
Danmark og det syriske regime, hvilket vi glædeligt bemærker at regeringen heller ikke stiler efter. Derfor
anmoder vi om at vi som byråd kan leve op til vores forpligtigelse for vores medborgere og dermed beholde
vores syrere i X frem for at de skal sendes på udrejsecentre.
I vores lokalsamfund er syrerne værdifulde på arbejdsmarkedet, i civilsamfundet og gode klassekammerater på
vores børns skoler og uddannelser. Vi ønsker at de skal fortsætte i deres jobs, uddannelse og i samfundet indtil
en eventuel hjemsendelse er forsvarlig.
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Vi håber at regeringen vil overveje at:
•
•
•

Blive på linje med vores tætteste allierede ved ikke at forhaste hjemsendelser af syriske flygtninge.
I vurdering af enkeltsager om opholdstilladelse bør personens tilknytning til Danmark indgå igen. Det
indebærer bl.a. uddannelse, arbejde, herboende personer eller familiens enhed.
Ved enkeltpersoners inddragelse af opholdstilladelser, bør de ikke bo på udrejsecentre, men som
minimum få lov til at blive i deres lokalområde og fortsætte uddannelse, arbejde mm. indtil Syrien er
stabilt og Danmark har en hjemsendelsesaftale.

Danmark er kendt for at være forgænger for humanisme, menneskerettigheder og anstændighed. Lad os
sammen sikre at vi bevarer det ry både ude og hjemme.
Med venlig hilsen
På vegne af socialdemokrater i x byråd / byrådsmedlemmer i x byråd
Navn
Titel (borgmester, viceborgmester etc.)

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 syrisk mad. Evt. med et oplæg
Kulturaften
Viden om Syrien, fx med ekspert eller lokalt oplæg

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 mm. Du er altid velkommen til at kontakte
-

Frivilligkoordinator Julie Madsen, jma@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
MERE VIDEN
Mellemfolkeligt Samvirke har denne underskriftsindsamling: https://www.ms.dk/stopudvisningerne
- I bunden af den, er der en videnssektion, som svarer på en masse spørgsmål om situationen.
Amnesty har lavet en gennemgang af deres research om Syrien her: https://amnesty.dk/amnestysseneste-research-paa-det-syriske-regime/
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/
Ellers er man velkommen til at kontakte Ditte Hansen (dih@ms.dk ), policy rådgiver på MS.
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