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Som led i den internatonale koaliton er Danmark involveret i
fere af stormagternes krige i Mellemøsten. I 2017 udvidede
regeringen tlmed den danske indsats i Irak og i Syrien, og i 2018
har Danmark øget sin styrke i Afghanistan med 55 mand.

Danmarks krigsindsats i Mellemøsten har langt fra bragt fred. Ikke
mindst kvinder og børn er krigens ofre: De er de allermest
ubeskytede og sårbare både i fygtningelejrene og på de farlige
fugtruter, hvor seksuelle overgreb fnder sted i uhyggelig grad.

Danmark forsøger af al magt at holde fygtninge ude af landet.
Lykkes det alligevel nogle af disse ulykkelige mennesker at nå frem,
gør regeringen alt for at få dem ud  igen. Det nye fnanslovsforlig
rammer en hidtl uset bund med sit politske signal tl de danske
vælgere om den inhumane fygtningepolitk, som nu er blevet
Danmarks indsatsområde.

De omkring 500 asylansøgere, der hverken kan sendes hjem eller
opnå asyl, er anbragt under umenneskelige forhold på ubestemt td
i udrejsecentrene Sjælsmark og Kærshovedgård. Ikke mindst børn
tager skade i disse inhumane centre. Og som situatonen er i dag,
hvor der ingen lovgivning fndes for længden af ophold i
udsendelsescentrene, kan man i realiteten være fastlåst der på
livstd.

Dete for at presse disse mennesker tl at forsvinde frivilligt.
Det er for umenneskeligt. Det kan og må vi ikke acceptere i
Danmark.
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