
ÅBENT BREV 21 – PROTESTEN MOD REGERINGENS FLYGTNINGEPOLITIK FORTSÆTTER 

 

Som man har kunnet følge med i i medierne de sidste par uger, har regering og folketing modtaget et åbent 
brev fra 1074 kirkefolk i protest mod regeringens politik i forh. t. især de syriske flygtninge, hvis 
opholdstilladelser i stort tal bliver inddraget, selvom den diktator og det regime, de flygtede fra, stadig er 
ved magten. 

Det har affødt megen debat og omtale siden – meget af det med fokus på, at brevet var underskrevet af 
folk fra hele det kirkelige landskab. Som både Morten Messerschmidt og Rasmus Stoklund meldte ud, 
gjorde det ikke mere indtryk på dem end hvis 1000 pølsemænd eller skorstensfejere havde sendt et brev 
afsted. Selve brevets anliggende: At man fra regeringens side, med støtte fra et folketingsflertal, er klar til 
at tvangshjemsende flygtninge eller tvangsanbringe dem i et limbo uden fremtid på udrejsecentre enten 
her eller i lande som Rwanda, ofrede de ikke særlig opmærksomhed. Heller ikke kritikken af 
tvangsadskillelsen af familier, som strider mod grundlæggende menneskerettigheder, fandt de det umagen 
værd at forholde sig til. Dette, at 1074 borgere i landet, der åbent stod ved deres kirkelige udgangspunkt og 
også for manges vedkommende har hentet deres erfaringer med og viden om de syriske familiers liv, 
baggrund og angst i kirkelivet, blev af Morten Messerschmidt sidestillet med andre, som ”tilsyneladende 
har en fælles hobby. Og det ønsker jeg dem da al mulig held og lykke med, ligesom jeg glæder over, at 
nogle nyder at samle på frimærker, og at andre kan lide at gå i naturen.” 

Det synes vi som initiativtagere er en noget arrogant facon at forholde sig til den folkelige samtale, der dog 
er en grundlæggende del af demokratiet. Og også til både kirkefolk og pølsemænd, skorstensfejere, 
frimærkesamlere, naturelskere og alle mulige andre slags borgere i landet. Derfor besluttede vi, som 
beskrevet i lørdagens avis, at fortsætte med underskriftindsamlingen, og at invitere alle, der kunne spejle 
sig i brevet, til at underskrive.  

Det har fået en overvældende modtagelse: Over 2200 har skrevet under i den sidste uges tid, og der 
kommer hele tiden nye underskrifter ind. Og som vi havde håbet på og regnet med, kommer 
underskriverne fra alle dele af dansk samfundsliv: Fra hele landet, fra allehånde professioner og foreninger. 
Og ja: Der er også enkelte frimærkesamlere imellem. 

Vi genfremsender brevet til regering og folketing med de nye underskrifter føjet til, i takt med at vi får dem 
skrevet ind. Så i dag, tirsdag 3.8. er brevet sendt igen, med både de oprindelige 1074 underskrifter fra 
dansk kirkeliv og 1500 underskrifter mere fra alle dele af det danske civilsamfund.  

Vi opdaterer løbende i Facebook-gruppen Åbent Brev 21. Vil man skrive under, sender man en mail til 
aabentbrev21@gmail.com, med angivelse af fuldt navn, den by, man bor i, hvad man arbejder eller har 
arbejdet med og evt andre funktioner, man finder relevante: træner af lilleput-holdet, medlem af 
borgerforeningen, spejderleder, e.l. 

Venlig hilsen, 

 

Inger Margrethe Andersen, sognepræst i Bælum-Solbjerg-Skibsted, initiativtager til Åbent Brev, tidl. 
formand for en efterskole, spejderleder og tillidsmand 
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