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Er det farligt for irakere i Danmark 
at tage tilbage til deres hjemland? 
Det afhænger måske af, hvem man 
er, og hvad man skal i Irak. Over 
200 irakere, der er blevet afvist 
som flygtninge, er ikke i tvivl. Der 
er farligt for dem i Irak, og de er 
vrede over, at de skal sendes hjem. 
( Læs UgeXpressen nr. 218 ). Men 
omvendt tager mange irakere, der 
bor i Danmark eller Sverige, tilbage 
til Irak for at holde ferie.  
 
Integrations – og Kirkeminister Birthe 
Rønn Hornbech mener da også, at 
der er sikkert nok i Irak. Det samme 
gør et flertal af partierne i Folketinget.  
 
”At man nu kan tage på chartertur til 
Irak bekræfter, at de afviste irakere 
godt kan sendes hjem. Det er ikke 
farligt for dem,” siger Henrik Dam 
Kristensen fra Socialdemokraterne til 
dagbladet Ekstra Bladet.  

Men De Forenede Nationer, FNs, 
organisation for flygtninge er uenige.   
De mener, at kun få områder i Irak er 
nogenlunde sikre. De tror også, at det 
er her, irakere fra Norden tager på 
ferie. Det skriver dagbladet Politiken 
og Morgenavisen Jyllandsposten. 
 
Dansk Flygtnigehjælp siger til flere 
aviser, at der er forskel på, om en 
iraker sendes hjem med tvang. Eller 
om de har et dansk eller svensk pas 
og blot kommer på besøg i ferien. Det 
betyder også noget for sikkerheden, 
om de stadig har familie i Irak og et 
godt kendskab til landet. 
 
Sverige har på et år sendt godt 300 
afviste irakere hjem, skriver 
Morgensavisen Jyllandsposten. De er 
blevet sendt til hovedstaden Bagdad 
eller til to kurdiske områder i det 
nordlige Irak. Dem, der rejser frivilligt, 
får penge med af den svenske stat. 

Sådan er det ikke i Danmark, efter vi 
har indgået en aftale med Irak om at 
modtage de afviste irakere. (Læs 
UgeXpressen nr. 218 ). 
 
Jyllandsposten skriver, at ingen ved, 
hvad der sker med de irakere, der  
bliver sendt hjem. Irak har lovet, at de 
ikke bliver mishandlet eller straffet. 
Men det bliver ikke kontrolleret. 
 
”Irakerne er ikke Danmarks ansvar, 
når de vender hjem. Men forbryder 
Irak sig mod vores aftale, må vi jo 
reagere,” siger Karsten Lauritzen fra 
Venstre. 
 
Men det synspunkt er i strid med 
reglerne for behandling af flygtninge. 
Hvis der sker dem noget i Irak, har 
den danske regering ansvaret. Det 
siger organisationen Amnesty 
International til Jyllandsposten. 
  
Den irakiske minister for indvandrere 
og flygtninge forlangte i sidste uge, at 
aftalen med Danmark om 
hjemsendelser bliver ophæver igen. 
Det har integrationsminister Birthe 
Rønn Horbech ingen kommentarer til, 
fortæller Danmarks Radio. 
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