MANIFEST

Out of the Camps!
Vi kræver retten til at leve og arbejde udenfor asyllejre - for alle
En erklæring fra Trampolinhuset – et fællesskab af asylansøgere og andre bosat i
Danmark som svar på regeringens forslag om at lade visse asylansøgere bo og
arbejde udenfor lejrene.
Vi er mennesker, der søger asyl i Danmark. Vi er flygtet fra tortur, forfølgelse og
ekstrem usikkerhed. Vi har gennemlevet rejser, som I ikke engang kan forestille jer.
Hvis det havde været jer, ville I så ikke have gjort det samme?
Vi er mennesker gemt væk i lejre langt væk fra et normalt liv, isoleret fra samfundet
– uden retten til at arbejde og til uddannelse. Vi har evner, erfaring og ressourcer,
og vi ønsker at bidrage, men vi bliver gjort til passive væsener – vi kan kun vente
og vente. Depression og håbløshed er kun logiske konsekvenser heraf. Vi føler os
som straffefanger – men i det mindste kender fanger dagen hvor de bliver frie.
Vi er også andre mennesker bosat i Danmark, som siger: “Dether er også vores
problem!” Vi lever i dette samfund allesammen, men nogle af os er afskåret fra at
bidrage til det. Med så meget snak om integration er det bemærkelsesværdigt,
hvor mange penge vi bruger på adskillelse og isolation. Det er spild – spild af liv!
Det danske asylsystem er et af de strammeste i Europa. Det er et system som gør
så mange liv uudholdelige. Venner bliver arresteret midt om natten og deporteret.
Mange frygter med rette mange at blive sendt tilbage til forfølgelse og dyb
usikkerhed.
Dette system er absurd og uretfærdigt.
Det nuværende forslag – om at lade visse asylansøgere bo og arbejde udenfor
lejrene efter seks måneder – er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Vores krav er,
at regeringen anerkender disse rettigheder for alle asylansøgere.
Vi ønsker alle at skabe en fremtid sammen. Ingen af os ønsker at stå alene –
hverken i isolerede lejre eller i en nation af isolation. Vi kræver, som et minimum, at
efter seks måneder har ethvert menneske, der søger asyl i Danmark, retten til at
leve og arbejde udenfor lejrene.
– Trampolinhuset og venner

