www.alle-boerns-rettigheder.dk
Foreningen Alle børns rettigheder inviterer til:

Høring om Danmarks behandling af asylbørn

Lørdag den 27. oktober 2007
kl. 10:00 – 16:45

Christiansborg Landstingssalen
Besøgsindgang C til højre for hovedindgangen
Rigsdagsgården, 1218 København K
Program
Ordstyrer: Per Schultz Jørgensen, professor dr. phil.
Åbning af høringen
Næstformand for Folketingets præsidium Svend Auken og
bestyrelsesformand i Mandela Center Danmark Hardy Hansen
Dansk flygtningepolitik og praksis
Seniorforsker, cand.jur., ph.d. Kim U. Kjær Institut for menneskerettigheder
Canadas udlændingepolitik og praksis sammenlignet med den danske
Warren L. Creates Canada, advokat B.A, L.L.B., Head of Imigration Law group
(Canadien and American), Certified Specialist by the Law Society of Upper Canada
in the combined fields of Immigration Law and Refugee Protection Law
Børns rettigheder og Norges udlændingepolitik sammenlignet med den danske
Lucy Schmidt Norge. Jura professor, dr. phil. og tidligere medlem af FN’s børnekomité
Hvad indebærer det for børn at opleve voldshandlinger, lange ophold i asyllejre og senere
udvisning
Kjerstin Almqvist Sverige. Klinisk børnepsykolog dr. phil.
Pause
sandwich og vand
Teatergruppen C:NTACT Taskforce, Betty Nansen Teatret
Historier og oplevelser fra de unge skuespilleres liv og hverdag

Konklusionerne fra en netop gennemført undersøgelse af asylbørns psykosociale forhold
Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Lene Lier
Præsentation af et autentisk og anonymiseret sagsforløb for en udvist kosovoalbansk familie
med børn
Advokat Anne Land
Ekspertpanelet kommenterer sagsforløbet
Ekspertpanel: Kim U. Kjær, Warren L. Creates, Lucy Schmidt, Kjerstin Almqvist og
international koordinator i Amnesty International Lisa Blinkenberg
Præsentation af sagsforløbet for en familie med et nyfødt barn, hvor den ene forælder er udvist
af Danmark og den andet har fået opholdtilladelse
Advokat Anne Land
Ekspertpanelet kommenterer sagsforløbet
Ekspertpanel
Afslutning
Psykiater Bente Rich og Hardy Hansen
Publikum vil under høringen få lejlighed til at stille spørgsmål til indlægsholderne og
ekspertpanelet.
Høringen er åben for alle, men forudsætter at man tilmelder sin deltagelse på:
hjemmesiden: www.alle-boerns-rettigheder.dk
eller via telefon til
Elisabeth Åradsson på telefon 3968 2217 eller til
Didde Damgård, Advokatcentret Kongevejen 58, 6400 Sønderborg, telefon 7442 0100

Tilmeldingsfrist onsdag den 24. oktober 2007
Entré kr. 150 kr. Kontant betaling ved indgangen
Efterfølgende etableres en arbejdsgruppe, som sammen med repræsentanter fra
planlægningsgruppen bag høringen, vil anmode om foretræde for Folketingets udlændinge- og
socialudvalg for at fremlægge vore anbefalinger til ændringer i udlændingelovgivningen og
udlændingepraksis.
Høringen er arrangeret i et samarbejde mellem repræsentanter fra
Alle børns rettigheder, Mandela Center Danmark, Brandbjerg Netværket, Støttegruppen Nura’s
venner og Socialpolitisk Forening.
Høringen er støttet af
Egmont Fonden, Politikens Fond, BUPL, 3F, Merkurfonden og Hannes og Schmuels fond: Yoram Rubinsstein og Danmarks
Lærerforening.

