
Baptistkirken i Danmark | Lærdalsgade 7, st.tv. | 2300 København S 
E-mail: info@baptistkirken.dk | Tlf.: 3259 0708 | www.baptistkirken.dk 

 

 
 
 
 
 
København 25. oktober 2021 
 
 
 
 

Til Den danske regering og Udlændinge- og integrationsudvalget  
 
Lad være med at sende flygtninge tilbage til Syrien nu 
 
Baptistkirken i Danmark vil hermed udtrykke vores dybeste beklagelse over og modstand mod den dan-
ske regerings planer om - på nuværende tidspunkt - at tilbagesende syriske flygtninge til Syrien. 
Vi opfatter regeringens beslutning om at hjemsende de syriske flygtninge nu som et brud på FN’s Flygt-
ningekonvention. Samtidig undergraver det de centrale kristne værdier, som vores lands grundlov og 
menneskesyn bygger på. Buddet om næstekærlighed og alle menneskers ret til sikkerhed er fundamentalt 
for en demokratisk stat, og dette tilsidesættes med denne beslutning. Vi mener samtidig, at det er dybt 
kritisabelt at adskille familiemedlemmer fra hinanden, hvad enten det sker ved at sende børn eller foræl-
dre hjem til Syrien.  
 
Flere danske baptistmenigheder har de senere år fået kontakt med syriske flygtninge. Vi har derfor per-
sonligt kendskab til, hvilket pres og hvilken frygt disse i forvejen udsatte mennesker lever under. Rege-
ringens planer om hjemsendelse til det stadig krigshærgede Syrien har skabt forøget usikkerhed og frygt 
hos mennesker, som i forvejen er traumatiserede. 
Hverken FN, UNHCR eller noget vestligt land deler den danske regerings vurdering af, at forholdene i 
Syrien er så sikre og stabile, at det i den nuværende situation er forsvarligt at sende flygtninge tilbage 
dertil. Vi mener ikke, at det er etisk forsvarligt at ville være foregangsland for hjemsendelser med risiko 
for, at vi sender mennesker til den visse død.  
 
Baptistkirken i Danmark opfordrer derfor den danske regering til at ændre planerne, så vi ikke tilsidesæt-
ter Danmarks humanitære ansvar og bryder med vores samfunds grundlæggende værdier. 
 
 
På vegne af Baptistkirken i Danmark 
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