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Kære Mattias Tesfaye
Jeg sender dig hermed Amnesty Internationals nyeste rapport om Syrien: ”You’re
going to your death’, som udkommer i morgen, den 7. september. Bemærk at den
er internationalt klausuleret indtil da.
I rapporten dokumenterer vi, hvordan hjemvendte syriske flygtninge, heriblandt
kvinder og børn, udsættes for tortur, voldtægter, kidnapninger og fængslinger
begået af de syriske myndigheder og sikkerhedsstyrkerne som er ledet af
efterretningstjenesten.
Vi har dokumenteret alvorlige overgreb og krænkelser mod 66 hjemvendte syrere.
Heraf 13 børn, 15 kvinder og 38 mænd. En tredjedel af overgrebene fandt sted i
Damaskus og Rif Damaskus.
I alt 15 personer, som blev udsat for alvorlige overgreb, kommer oprindeligt fra
området omkring Damaskus. Og 4 ud af 5 dokumenterede sager, hvor hjemvendte
syrere er døde i myndighedernes varetægt, kom fra området omkring Damaskus.
Vores research fra juli 2020 til juni 2021 viser, at alle syrere ved en tilbagevenden
risikerer at blive anklaget for at være ’terrorister’ eller ’forrædere’ – alene fordi de
i sin tid flygtede ud af Syrien.
Vi skildrer alvorlige menneskerettighedskrænkelser, der sker vilkårligt. Vi
dokumenterer fem tilfælde, hvor fanger er døde i sikkerhedsstyrkernes varetægt,
mens skæbnen for 17 forsvundne mennesker stadig er uvis.
Noget af det mest overraskende for os - og yderst relevant i forhold til de danske
myndigheders vurdering af piger og kvinders sikkerhed i Damaskus og omegn - er
det faktum, at almindelige piger og kvinder er ligeså udsatte for krænkelser som
drenge og mænd.
Vi skildrer 14 seksuelle overgreb, herunder voldtægten af en 5-årig pige og
voldtægter af børn og mødre, hvor det andet familiemedlem tvinges til at se på.
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Vi håber, at den danske regering med Amnesty Internationals dokumentation i
hånden, vil ændre vurderingen af, at Damaskus og omegn er sikre områder at vende
tilbage til.
Vi opfordrer dig som Udlændinge- og Integrationsminister til at få stoppet
revurderingen af de i alt 1.200 syrere i Danmark, der indtil videre har haft en lovlig
opholdstilladelse i Danmark. Vi ved, at mindst 800 syrere fra Damaskus og Rif
Damaskus allerede har fået afgjort deres sager i Udlændingestyrelsen.
Ministeren bør melde ud, at ingen syrere i Danmark bør frygte snarlig
tilbagesendelse eller føle sig presset til at rejse til Syrien. Det gælder ikke mindst de
69 syrere fra Damaskus og Rif Damaskus, hvis endelige afgørelse er afgjort i
Flygtningenævnet, og som har fået inddraget deres opholdstilladelse eller ikke får
forlænget den og står i udsendelsesposition.
Vi ved, at anerkendelsesprocenten for syriske asylansøgere er ganske høj. Men
vores klare vurdering er, at alle syrere opfylder kriterierne i Flygtningekonventionen
og bør tildeles opholdstilladelse efter udlændingelovens paragraf 7, stk. 1.
Derfor er vores helt klare anbefaling, at den danske regering – på grund af nye fakta
og dokumentation – ændrer sin kurs og tildeler alle syrere en værdig beskyttelse i
Danmark indtil situationen i Syrien er stabil, sikker og der er sket fundamentale
forbedringer i landet.
Vi vil meget gerne tilbyde dig og øvrige interessenter i Udlændinge-og
Integrationsministeriet et møde, hvor vi, herunder vores researcher, Marie
Forestier, som står bag rapportens dokumentation, kan drøfte vores anbefalinger
mere indgående og i forhold til den danske politik og praksis på området.
Rapporten vil blive sendt til øvrige relevante interessenter, herunder medier,
politikere, embedsværket, Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet.

Med venlig hilsen

Dan Hindsgaul
Fungerende Generalsekretær, Dansk Afdeling
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