Nyhedsbrev

Ny rapport: En fast hånd i
ryggen
Den 9. juni holdt vi lanceringsfest
for vores nye rapport "En fast
hånd i ryggen - om afviste
asylansøgere og hjemrejse". Har
du endnu ikke fået fingrene i
rapporten kan du bestille den her.
Se den lille video herunder, og
læs mere om rapporten og nogle
af dens mange vigtige pointer her.

Klik på billedet for at se videoen.

Nye lokaler

Da Trampolinhuset måtte lukke i
december 2020, betød det
desværre også, at vi måtte se os
om efter nye lokaler til vores
tirsdagsrådgivning.
Siden maj har vi været så heldige
at leje os ind hos Mellemfolkeligt
Samvirke på Fælledvej 12.
Her kan man finde os hver tirsdag
fra 16-19 i opgang C, 4. etage,
rum 43.
Dog ikke i Juli, da vi holder
sommerferie.

Du kan altid kontakte os på mail
og telefon, hvor vi svarer hurtigst
muligt.

All articles on refugees.dk are also in English!

Flygtninge har brug for
permanent ophold - rul
paradigmeskiftet tilbage!
Flygtninge har i gennemsnit
behov for beskyttelse i 17 år,
alligevel insisterer man i Danmark
på at føre flygtningepolitik med
konstant fokus på
midlertidighed. Det skader ikke
bare flygtninge men også
integrationen i Danmark.
Du kan læse mere om, hvad vi
mener regeringen bør gøre, og
hvorfor paradigmeskiftet er så
ødelæggende her.

Opdaterede tal på
REFUGEES.dk
Vidste du at kommunerne kun
modtog 489 nye flygtninge i alt i
2020?
Du kan nu kan se de opdaterede
tal for, hvor mange der kommer
og hvorfra, og hvor stor chancen
er for at få asyl.

Vi har brug for din støtte
Hjælp os med at hjælpe flygtninge i Danmark – også når staten svigter!
Vi er uafhængige af offentlige midler, og lever af medlemmer og private
donationer.

Meld dig ind

Følg vores arbejde
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