
Appel om at vise menneskelighed i 
behandlingen af flygtninge 
 
Åben henvendelse til myndigheder og politikere 
 
1. Anliggende  
Med denne henvendelse til danske myndigheder og politikere vil vi opfordre til at vise større 
menneskelighed i behandlingen af flygtninge. Appellen er ikke ment som et bidrag til den politiske 
debat, men en henstilling til offentligt ansatte og politikere, som møder flygtninge eller beskæftiger 
sig med dem. Der er brug for at huske, at disse mennesker på mange måder er en udsat gruppe - en 
minoritet. Mange flygtninge har oplevelser med offentligt ansatte eller med myndigheder, som de er 
uforstående overfor. 
 
2. En synsvinkel  
Som et landsdækkende kirkeligt arbejde møder vi over hele landet flygtninge på det personlige 
plan. Alt for ofte taler vi med flygtninge, der oplever sig dårligt behandlet af myndighederne - 
kristne såvel som muslimer, buddhister etc. Hvad enten der er tale om misforståelser i 
kommunikation, langsommelighed i sagsbehandling eller egentlig fejlbehandling er resultatet hver 
gang unødvendige lidelser for mennesker i en situation, der i forvejen er præget af frygt, angst og 
usikkerhed. Ofte føler flygtninge også, at det er umuligt at komme i kontakt med den myndighed, 
som de har en sag hos.   
Oven i alt dette oplever vi hos mange flygtninge, at de tror at danskere i almindelighed er imod 
dem, enten p.g.a. den megen negative fokus på flygtninge og indvandrere i medierne, eller fordi 
man selv har mødt tilråb på gaden eller har oplevet at blive diskrimineret i dagligdagen.  
Vi ser lykkeligvis også en del flygtninge, der har en positiv oplevelse af Danmark.  
Som samfund har vi et fælles ansvar overfor alle, som er fremmede i vort land.  Offentlige personer 
- både offentlige ansatte, politikere og andre som har ansvarsposter i vort samfund har her et særligt 
ansvar. 
 
3. Appel  
Vi appellerer til myndigheder, myndighedspersoner og politikere om på alle måder at respektere 
flygtninge og indvandrere som ligeværdige mennesker med krav på en værdig og retfærdig 
behandling.  
Vi håber, at alle på denne måde vil være med til at undgå diskrimination af flygtninge, så disse selv 
må opleve, at de bliver behandlet menneskeværdigt. 
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