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Kære Medlemmer og Frivillige,
 
Håber meget, at alle har haft en god sommer enten herhjemme eller ude, men 
der har ikke været ferie hos Røde Kors. Flere større og mindre katastrofer har 
igen kaldt på vores indsats om hurtigt at hjælpe sårbare.
 
Flere af jer har formentligt set og læst den vedlagt artikel i Politikken, der med 
et rystende indhold beskriver de forfærdelige forhold som migrantkrisen med-
fører på de græske ører, især Lesbos, men også Kos og Chios er meget hårdt 
ramt. Grækenland har nu i 2015 modtaget 172.000 registrerede migranter, 
hvortil kommer et stort antal uregistrerede. Den nævnte ø Lesbos har modtaget 
omkring 50.000 og det daglige antal flygtninge er nu på ca. 1.500 dagligt. Det 
er klart, at et mindre øsamfund ingen muligheder har for at kunne hjælpe disse 
mange sårbare, hvoraf mange  også er præget af de voldsomme oplevelser, som 
migranterne har været igennem.
 
Det græske statssamfund har pt så mange infrastrukturelle problemer og op-
gaver, og har nu bedt både EU kommissionen og UN om hurtigst muligt at yde 
bistand. Røde Kors er allerede tilstede i hjælpearbejdet på flere af øerne, og 
eksempelvis er 60 frivillige til stede ved et modtagecenter i byen Moria, men vi 
arbejder på at øge hjælpearbejdet betydeligt, også i samarbejde med andre Røde 
Kors selskaber, og jeg håber senere at kunne fortælle herom.
 
Som bekendt har vi fået en anden regering, der nu vil fremsætte lovforslag om 
”Indførelse af Integrationsydelse” i stedet for uddannelses- eller kontanthjælp 
for nytilkomne flygtninge, familiesammenførte udlændinge og personer, der ikke 
har boet i Danmark i en længere periode. Røde Kors blev inviteret til at afgive et 
høringssvar herpå, og herfra bør et par uddrag  fremhæves:
 
”Røde Kors er overordnet set bekymret for, at lovforslaget vil føre til et øget antal 
fattige i Danmark, og at det vil få negative konsekvenser for integrationen af 
nytilkomne og deres deltagelse i samfundslivet. Intet tyder på, at den forventede 
beskæftigelseseffekt af lovforslaget vil kunne opveje disse negative konsekvenser 
af ydelsesnedsættelsen.
 
Ydermere er det udokumenteret, at lovforslaget skulle have nogen signifikant 
betydning for antallet af personer, der vælger at søge asyl i Danmark.
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Røde Kors efterlyser en helhedsorienteret tilgang fra dansk side til det forhold, at 
der ikke siden 2. verdenskrig har været så mange flygtninge i Verden. Efter Røde 
Kors` opfattelse bør Danmark både huse sin fair del af verdens asylansøgere un-
der anstændige vilkår, bidrage til en fælles europæisk løsning og sætte handling 
bag ordene om en større indsats i flygtningenes nærområde.
 
Da det er Røde Kors` opfattelse, at lovforslaget vil gøre integrationen af nytil-
komne og familiesammenførte flygtninge vanskeligere til skade for det danske 
samfund, opfordrer vi derfor regeringen til også at styrke civilsamfundets mulig-
heder for at afhjælpe problemet gennem frivillig-baserede integrationsprogram-
mer og medmenneskelige  relationer.”
 
”Vi ser, at den frivillige indsats indvirker på, at mennesker langt fra eller på 
kanten af arbejdsmarkedet bringes tættere på beskæftigelse. De netværk, sprog-
kundskaber og forståelse af samfundsmæssige normer og værdier, som en del-
tagelse i civilsamfundet medfører, kan sænke barriererne for en indtræden på 
arbejdsmarkedet.
 
Som nævnt ovenfor efterlyser Røde Kors en helhedsorienteret tilgang fra dansk 
side til flygtningesituationen i Danmark og appellerer til en menneskelig og vær-
dig modtagelse af flygtninge i Danmark.”
 
Som bekendt gør mange frivillige en rigtig god indsats for at hjælpe vore gæster 
i Modtagecenteret i Helsingør, og vi håber at kunne forsætte dette arbejde ved 
forskellige integrationsinitiativer, når og hvis centeret lukkes ned.
 
Jeg vil også gerne her byde velkommen til nye læsere, og blot nævne, at hvis 
der er et ønske om at læse de tidligere udsendte nyhedsmails, da mail blot med 
ønsket herom.
 
Mange bedste, stadig sommerhilsener
 
Claus
_____
Claus Jon Jonsen
Bestyrelsesformand Røde Kors Helsingør

http://politiken.dk/magasinet/fortaelling/ECE2753293/all-inclusive-ved-euro-
pas-yderste-port/


