
28.6.2021 

TIL REGERING OG FOLKETING 

Vi underskrivere af dette åbne brev til regering og folketing kommer fra alle dele af dansk kirkeliv, 
men har det fælles, at mange af os enten i kraft af vores arbejde, som venner eller som frivillige er i 
kontakt med nogle af de mennesker, regeringens og folketingets nuværende flygtningepolitik 
rammer. Derfor kender vi også til både de forhold, der har bragt dem her til landet, deres indsats for 
at få sig selv og deres børn integreret – og deres angst og bekymring i forhold til fremtiden. 

”Et samfund kendes på, hvordan det tager sig af de svageste” var engang mottoet for vores land. 
Men ikke længere: Et af de rigeste lande i verden mener sig ude af stand til at tage vare på 
mennesker, der er kommet til os i nød. Et samfund, der har en lang og stolt tradition for åbenhed, 
ligestilling og kamp for menneskerettigheder, er nu klar til at skille unge piger og gamle mennesker 
fra deres familie og sende dem tilbage til et regime, hvis overgreb mod egen befolkning er 
veldokumenterede af FN, Amnesty, Human Rights Watch og andre 
menneskerettighedsorganisationer.  Eller man vil placere dem i udrejsecentre, hvor deres liv i årevis 
bliver sat på stand-by, uden håb, uden muligheder. Enten her i landet eller måske endda i lande som 
Rwanda, som ikke netop er kendt for demokrati, stabilitet og sikkerhed.  

Vi oplever, at retorikken imod sårbare mennesker er hård og ubarmhjertig, og må protestere mod 
den dehumanisering, der reducerer børn, unge, gamle, der allerede har så tunge erfaringer med sig, 
til problemer, vi vil af med, frem for medmennesker, vi er forpligtet på. Som Anker Jørgensen har 
sagt: ”Der er nogle hellige ting, et parti ikke må opgive. Man må hellere tage et nederlag end at give 
efter over for racisme og tidens fremmedfjendtlige strømninger”. Dette citat mener vi burde gælde 
for alle partier i et demokrati. 

Den 19. maj var der over hele landet demonstrationer mod regeringens inddragelse af 
opholdstilladelser for syriske flygtninge. I sin tale i Haderslev sagde biskop Marianne Christiansen 
bl. a:  

”Vi må spørge os selv, hvorfor landets regering mener, at det er en god ide ’hurtigst muligt at skabe 
mulighed for tvangsmæssige udsendelser til Syrien,’ (som det hedder i udlændinge- og 
integrationsministerens svar til folketinget). 

Det kan ikke være af hensyn til de mennesker, der skal tvinges. 

Ingen vil kunne se det som en hjælp at tvinge et menneske, der frygter for sit liv og skal skilles fra 
sin familie, til at rejse til det Syrien, som Bashar al-Assad holder i et lunefuldt og forbryderisk 
jerngreb. 



Det kan heller ikke være af hensyn til Assad, selv om det muligvis kommer ham tilpas. Det må være 
af hensyn til Danmark, den danske offentlighed. Regeringen må mene, at det er hvad den danske 
offentlighed ønsker. Regeringen må mene, at det er den måde, vi ønsker at være et folk på. … 

Vi husker og fortæller gerne fra 2. verdenskrig, hvordan de jødiske danskere eller danske jøder for 
størstedelen blev reddet. 

Vi husker og fortæller ikke så gerne, at Danmark før krigen lukkede grænsen for jødiske flygtninge 
og kun lod få politisk forfulgte tyske socialdemokrater og kommunister slippe ind. Man var bange 
for, at Danmark skulle blive overrendt af jødiske flygtninge, og at de var for fremmedartede i 
forhold til danskerne. De fleste blev sendt tilbage, for de var jo ikke politisk forfulgte. 

Vi ved nu, hvordan det gik dem. 

Det husker og fortæller vi ikke så gerne. Vi fortæller hellere om redningen af de danske jøder. 

Hvorfor? Hvis man dengang mente, at det var rigtigt at føre den politik og beskytte den danske 
befolkning imod flygtninge, - selvom det fik frygtelige følger for dem, der blev afvist - hvorfor 
fortæller vi så ikke stolt om det? 

Er det mon fordi, vi i historiens lys kan se, at det var forkert? 

Hvad skal vores efterkommere huske og fortælle om os om 75 år, om 100 år? Hvilke fortællinger 
om Danmark og det danske folk vil leve videre i erindringen i de syriske familier, hvis hjem 
forsvandt under krig og terror, så de begav sig afsted og fandt et tilflugtssted i Danmark --- indtil de 
– af hensyn til den danske befolkning – blev splittet ad, så nogle kom til et ingenmandsland i 
såkaldte udrejsecentre eller tilbage i hænderne på det blodige styre, de var flygtet fra. … 

Skal Danmark i fortællingerne blive den nation, der lukkede grænserne, slukkede håbet og viste 
dødsens ligegyldig tavshed?... 

Hvordan kan vi som folk komme på den ide, at det skulle være godt at sende syriske flygtninge 
tilbage til Syrien eller godt at bryde med retssamfundet, som bl.a. forpligter en stat på sine borgere? 
… 

Vi er umådeligt rige, hvis vi kan dele, vi er umådeligt stærke, hvis vi kan hjælpes ad, vi har et lys at 
bære sammen for mennesker i nød. Lad os leve og handle, så vores børn og børnebørn tør huske og 
fortælle om det.” 

 

Vi håber, at regering og folketing vil besinde sig på det værdigrundlag, vi har opbygget ”det 
Danmark, vi kender”, på.  

 

Venlig hilsen, 

 



Inger Margrethe Andersen, sognepræst i Bælum-Solbjerg-Skibsted 

 

Birte Andersen, pastor emerita 

Inger Margrethe Andersen, sognepræst i Bælum-Solbjerg-Skibsted 

Ling Andersen, spejderleder, Aabyhøj 

Lisbeth M. Andersen, pastor emerita, Viborg 

Robert Strandgaard Andersen, sognepræst i Hjordkær 

Jacob Anhøj, overlæge, København 
Lone Anhøj, pædagog, København 

Aksel Appel, forh. lærer, medlem af Det radikale Venstre, Ringsted 

Betty Gregers Arendt, sanger og korleder ved Haslev Kirke 

Peter Bandholm, pastor emeritus, Sæby 

Kirsten Ernen Beck, psykiater, organist og kirkesanger, læge i sundhedscenter i Rwanda 1983-86, 
Skive 

Poul Asger Beck, sognepræst i Skive 

Krista Rosenlund Bellows, landsleder i Indre Missions Tværkulturelle Arbejde, Videbæk 

Erik Hohlmann Bennetzen, pastor emeritus, Tranekær 

Lauritz L. Bjerre, Haderslev 

Erik Lippert Bjørn, sognepræst i Grønbæk sogn, Ans 

Ingolf Bjørsted, økonomisekretær, Frikirken Salem, Missionsforbundet, Frederiksværk 

Marianne Bode, Sankt Joseph Søstrene, Kokkedal 

Christian Peter Heldgaard Bylund, cand. theol. og præst i Tølløse Baptistkirke 

Synnøve Carlsson, menighedsrådsmedlem, Solbjerg 

Bent Skovhus Christensen, sognepræst i Sædden kirke, Esbjerg 

Jens Ole Christensen, sognepræst i Fredens-Nazaret kirker, København 

Kirsten Rom Christensen, frivillig i menighedsarbejdet ved Fredens-Nazaret kirker, København 

Leise Christensen, sognepræst i Skt. Johannes sogn, ph.d., Aarhus 

Marianne Christiansen, biskop over Haderslev Stift 

Keld Dahlmann, international præst og konst. valgmenighedspræst, Aarhus Valgmenighed 

Mogens Dalsgaard, pastor emeritus, Brædstrup  

Vibeke Dalsgaard, næstformand i Baptistkirken i Danmark, formand for Det Radikale Venstre 
Jammerbugt, Blokhus  



Niels Dam, spejderleder, Lyngby 

Elsebeth Kragh Dedieu, menighedsrådsmedlem, Vejle 

Agnes-Ghislaine Deprez, katolsk søster i ordenen Jesu små søstre, København  

Jette Dissing, pastor emerita, Brædstrup 

Gertie Elmo, menighedsrådssupleant, Kornum kirke, Vesthimmerland 

Martin Lilleholt Eskesen, valgmenighedspræst, Galten 

Thomas Felter, sognepræst, Vesterbølle 

Elizabeth Dalsgaard Fonsmark, sognepræst i Lintrup-Hjerting-Sdr. Hygum 

Rune Funch, præst i Lyngby Baptistkirke 

Poul Gregers Geil, sognepræst i Alderslyst sogn, Silkeborg 

Johannes Bartholdy Glenthøj, sognepræst, Samsø 

Jonas Langdahl Gormsen, sognepræst i Gerding-Blenstrup og Skørping-Fræer 

Søren Petersen Grarup, pensioneret præst i Baptistkirken, nu medlem af menighedsrådet i Silkeborg 
Baptistmenighed. 

Henning Gregersen, menighedsrådsformand, Ølsted                                                                                                           

Vibeke Gregersen, pastor emerita, Vejle 

Lotte Grønborg, sognepræst i Torup sogn 

Claus Grønbæk, præst i Københavnerkirken, Rødovre 

Jens Guldsmed-Thomsen, spejderleder, Tversted                                                                                                                          
 
Marianne Gaarden, biskop over Lolland-Falster Stift                                           
 
Anne Bundgaard Hansen, sognepræst i Als-Øster Hurup-Skelund-Visborg 
Carsten Mølgaard Hansen, sognepræst i Solrød sogn 

Henning Fredrik Hansen, pastor emeritus, Frederiksberg 

Gunnar Kasper Hansen, sognepræst og tidligere refugieforstander, Hou 

Ole Steen Hansen, pastor emeritus, Skødstrup 

Edel Hedegaard, menighedsrådsmedlem, aktiv i kirkeligt tværkulturelt arbejde, medlem af KFUM og 
KFUK og Ys Men, Haderslev 

Sheila Henderson, Vestfyn 

Joan Amalie Holck, sognepræst i Alsted 

Gitte Holm, gravermedhjælper, Hvam kirke 

Nanna Holm, studenterpræst i Aalborg 



Anders Holt, provst emeritus, Aarhus 

Else Kragelund Holt, lektor emerita, teologi, Aarhus 

Sidsel Hornemann, sognepræst, Aarhus 

Bjarne Hougaard, sognepræst i Hirtshals 

Maria Anna Elizabbeth Huitema, katolsk søster i ordenen Jesu små søstre, København 

Bent Hylleberg, rektor emeritus, Tølløse 
 
Bodil Hylleberg, lærer, Tølløse 
 
Christian Hyttel, sognepræst i Stormarks sogn, Nakskov 
 

Signe Kølbæk Høg, sognepræst i Mårslet 

Jytte Dueholm Ibsen, pastor emerita, Brædstrup 

Grethe Iversen, Dansk Oase, Vejle 

Karen-Ingeborg Jacobsen, sognepræst i Måbjerg og Ellebæk, Holstebro 

Poul Jacobsen, kirkeværge i Hune og formand for bestyrelsen for Presse og Kommunikation i Aalborg 
Stift 

Flemming Jakobsen, formand for Frikirken Salem, Missionsforbundet, Frederiksværk 

Jane Jelsbak, sognepræst i Arden-St Arden-Astrup-Rostrup-Vebbestrup-Rold.  

Anna-Maria Kjellegaard Jensen, katolik, København 

Bente Jensen, Vodskov 

Else Jensen, Kvindenetværket i Saltum Baptistkirke 

Jens Jacob Kaufmann Jensen, sognepræst i Aars 

Jens Jensen, pastor emeritus, Løgumkloster 

Svend Eli Jensen, menighedsrådsmedlem i baptistkirke, Vodskov 

Jette Johansen, Frikirken i Multihuset, Haderslev 

Asger Jørgensen, Fuglebjerg 

Karen Kaufmann, advokat, København 

Hanne Elisabeth Kiel, baptistpræst, redaktør af baptist.dk, Vester Hjermitslev 

Henning Kiel, Saltum Baptistmenighed, Vester Hjermitslev 

Kristian Kiel, studerende, Aalborg  

Mogens Kiel, Tylstrup 

Sara Kiel, spejderleder, Nørager 



Steffen Kiel, spejderleder, Nørager 

Ann Juul Kjestrup, cand. theol., medarbejder ved Tværkulturelt Center, København 

Georg Klinting, pastor emeritus og menighedsrådsmedlem i Otterup 

Lars Kofod-Frederiksen, børnemedarbejder i Nazaret kirke, København 

Peder Kristiansen, sognepræst i Øsby og Aarø Kirker, Haderslev 

Inger Marie Kristensen, menighedsrådsmedlem, Aars 

Thomas B. Kristensen, pastor emeritus, Hvide Sande 

Kathrine Krog, sognepræst i Rold 

Therese Strand Kudajewski, sognepræst i Svanninge og Falsled 

Lis Ladefoged, pastor emerita, Risskov  
 
Kate Ladekjær, lærer, Vejle  
 

Laurits Christian Øllegaard Larsen, menighedsrådsmedlem i Baptistkirken Karmel i Aalborg 

Mona Møberg Larsen, sognepræst i Solrød Pastorat 

Ib Lauritsen, pastor emeritus, Frederiksberg 

Christina Laursen, sognepræst ved Fredenskirken i Aarhus 

Klaus Højgaard Laursen, frimenighedspræst i Kirken ved Tange Sø, Gjern 

Signe Leth, antropolog og ansat i menneskerettighedsorganisationen IWGIA, menighedsrådsmedlem 
i Lyngby Baptistkirke 

Mogens Lindhardt, rektor emeritus, Frederiksberg 

Ole Lundegaard, præst i Korskirken, Herlev Baptistkirke 

Ruben Lysemose, kst. sognepræst, Aarhus 

Louise Lysholm, fængselspræst i Nyborg 

Svend Løbner, journalist for flere kirkelige hjælpeorganisationer 

Jonna Madsen, menighedsrådsmedlem i Sct. Johannes sogn, Vejle 

Jette Moeslund, organist ved Aalestrup kirke 

Carsten Morsbøl, efterskolelærer og præst, Strandby 

Birthe Munck-Fairwood, leder af Tværkulturelt Center, København 

Roger Munck-Fairwood, organist i Ølby kirke 

Kirsten Münster, sognepræst i Haderslev 

Anders Pradsgaard Møberg, sognepræst ved Chrisitanskirken, Aarhus 



Lone Møller-Hansen, præst i Baptistkirken Bornholm og kommunikationsmedarbejder i 
Baptistkirken i Danmark 

Helge Maagaard, sognepræst i Sønderup-Suldrup 

Jørgen Maagaard, lektor, Vejle 

Anker Birk Nielsen, evangelist hos Luthersk Mission, Ishøj 

Bo Nielsen, gravermedhjælper ved Vebbestrup kirke 

Gunvor Langdal Nielsen, kirkesanger og præstesekretær, St. Brøndum 

Niels Chr. Nielsen, prædikant i Pandrup-Birkelse Baptistkirke 

Svend Nørby, menighedsrådsmedlem, Vejle 

Helene Nørgård, frivillig i tværkulturelt arbejde, Haderslev 

Jørn Henrik Olsen, forfatter, cand.theol. og ph.d., Gilleleje 

Søren Mejer Overby, cand. theol. og frimenighedspræst i Herning Bykirke 

Niels Brostrøm Overgaard, sognepræst i Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup 

Annemarie Mørck Pedersen, katolsk søster i ordenen Jesu små søstre, København 

Lone Petersen, projektmedarbejder, Vejle 

Rikke Quorning Poulsen, kirkesanger, Brøndbjerg 

Jytte Rasmussen, Fuglebjerg 

Inger Marie Raunkiær-Jensen, sogne- og arresthuspræst i Højen/ Vejle. 

Margrete L.H. Rechendorff, aktiv i Frivilliggruppen Farsøegnens Flygtningevenner, Dansk 
Flygtningehjælp, Ertebølle, Farsø 

Karen Vinther Ringsmose, sognepræst i Rorup og Glim og flygtninge/migrantpræst i Lejre Provsti 

Bente K. Rosenkrants, sognepræst i Sct. Nicolai sogn, Vejle 

Kirsten Schmidt, sognepræst, Orø 

Sara Schouby, sognepræst i Aars 

Ingeborg Bruun Sebbelin, sognepræst i Skørping-Fræer 

Lene Sjørup, pastor emerita og ph.d., Tranekær 

Lisbeth Frøkjær Smed, sognepræst i Bredsten 

Henrik Stubkjær, biskop over Viborg Stift 

Solveig Ståhl-Nielsen, sognepræst i Øde Førslev, Teestrup og Bråby sogne, Haslev 

Peder-Henning Rugager Søderstjerna, sognepræst i Tarm 

Sanne Birkely Sørensen, sognepræst i Skørping-Fræer 



Anne Thompson, præst i Metodistkirken i Vejle 

Duncan Thompson, præst i Metodistkirken og efterskolelærer 
 

Jørgen Bækgaard Thomsen, pastor emeritus, Beder 

Maria Thür, katolsk søster i ordenen Jesu små søstre, København 

Doris Tiedemann, pastor emerita, Vejle 

Rose Marie Tillisch, sognepræst, ph.d., vidensmedarbejder ved Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter, Rungsted 

Benedicte Tønsberg, pastor emerita, Vrads 
 

Carsten Vang, lektor i Gammel Testamente ved Menighedsfakultetet, Risskov 

Merry Elisabeth Svingel Vang, pens. Socialrådgiver, frivillig ved Christianskirken, Aarhus 

Anne Mette Videbæk, socialrådgiver, Terndrup 

Rikke Visby, sognepræst og spejderleder, Kgs. Tisted-Binderup-Durup 

Hartvig Wagner, pastor emeritus, Herning 

Dorit Wium-Andersen, kst. Sognepræst I Terndrup-Lyngby, Knebel 

Liselotte T.M. Wolff-Sneedorff, kontaktperson i menighedsrådet I Øde Førslev sogn, Haslev 
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