PERSONLIGT TIL:
Integrationsminister, Birthe Rønn Hornbech
Christiansborg e-mail inm@inm.dk

1. juli 2008

Kære Birthe Rønn Hornbech,
Læs venligst denne - min inderligste appel til dig, som person - og integrationsminister.
Din tilstedeværelse var savnet af mange i lørdags. For desværre kom du ikke til
teaterforestillingen på ”Sorte Hest” – hvor opførelsen ”Hegn” – et umenneskeligt faktum udspillede sig på en enkelt, nøgen og bar scene. Den objektive og dybt engagerede udøvelse af
situationen, gav et fuldtalligt publikum både indsigt og følelse af afmagt. For hvad kan man gøre for
at forhindre denne umulige situation for asylansøgere – anbragt fx i Sandholmlejren, som det her
drejede sig om?
Du er faktisk den eneste danske politiker, hvis personlighed - jeg værdsætter højst. Både
hvad angår sager af nævnte karakter – men også andre. Ganske enkelt fordi dine ord altid har vægt.
Du vover at sige, hvad du mener, uden at det kan misforstås – og du er indstillet på at tage
eventuelle konsekvenser. Det er stærke evner at besidde. Man kan naturligvis være enig eller uenig i
dine holdninger, men aldrig i tvivl. Din direkte form virker derfor også som ærlige tilkendegivelse,
hvor budskabet går direkte ind uden omsvøb. Den gave er kun forundt få politikere i dagens
Danmark.
Derfor ville jeg – og tilsyneladende mange andre - meget gerne have hørt din mening i
lørdags om netop disse umenneskelige forhold, som et utal af danskere altså sidder fuldkommen
paralyseret over for. Man fornemmer sig følelsesmæssigt amputeret, fordi ens dybt humane
holdninger til de faktiske forhold desværre ikke i sig selv kan rette op på de umulige tilstande. Der
behøves derfor hurtig hjælp fra ”den udøvende magt” – og meget gerne ved dig, din ekspertise og
forhåbentligt samme humanistiske grundholdning, som de fleste.
Jeg skal derfor indtrængende bede dig om forståelse for denne henvendelse og håber, at
den i det mindste kunne skabe mulighed for en dialog mellem dig og et mindre udvalg af de mange
mennesker, der står bag ønsket om en snarlig ændring af de eksisterende forhold. Forhold, hvor
”tålmodighed” er den eneste bærekraft til opretholdelse af asylansøgernes udholdenhed. Men - som
i det konkrete tilfælde, hvor tålmodighed for sagens afvikling nu har varet i 9 år - ville den kunne
briste hvert øjeblik – og et liv gå tabt. Kan Danmark’s samvittighed bære det?
Min henvendelse gælder naturligvis ikke kun oplevelsen af det konkrete eksempel fra
teaterstykket ”Hegn” – men samtlige asylansøgere i Danmark med samme skæbne.
Jeg tillader mig at vedlægge diverse materiale fra ”Hegn” – hvis du ikke skulle have
modtaget det.
I håbet om at høre fra dig snarest muligt sender jeg
De bedste hilsener,
Alice Maud Guldbrandsen, humanist borger
Strandboulevarden 118, st. th.
2100 København Ø
e-mail: guldalice@live.dk

11. 7. 2008
Integrationsministeriets svar på brevet:
”Kære Alice Maud Guldbrandsen,
Integrationsministeren har bedt mig takke for din henvendelse og de pæne ord. Ministeren har
noteret sig dine synspunkter.
Med venlig hilsen
Morten Flamsholt Sørensen”
------------------------

