PROGRAM
9.00 – 9.30
9.30 – 9.40

Registrering og kaffe/te
Velkomst
Andreas Kamm, generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp

9.40 – 10.20

Internationale Konventioner og de forpligtelser som følger med
Tyge Lehmann, ambassadør

10.20 – 11.00

UNHCRs perspektiv på de vestlige staters ansvar for overholdelsen af konventionerne – illustreret med eksempler fra de
nordiske lande
Hans ten Feld, UNHCR’s regionale repræsentant for de baltiske og nordiske
lande.

11.00 – 11.15
11.15 – 11.55

Pause

KONVENTIONER UNDER PRES
Konference på FN-dagen
fredag den 24. oktober kl. 9.00-15.30
Landstingssalen, Christiansborg

Familieliv – en respekteret rettighed?
Bjarte Vandvik, generalsekretær for European Council on Refugees and
Exiles (ECRE)

11.55 – 13.00

Frokost

13.00 – 13.40

Flygtningebørns rettigheder og staters særlige forpligtelse over
for flygtningebørn
Jaap E. Doek, professor og tidligere formand for FN’s Komite for Barnets
Rettigheder.

13.40 – 14.20

Flygtninges rettigheder i Danmark - illustreret med konkrete
eksempler
Gunnar Homann, advokat med speciale i udlændingeret

14.20 – 14.35
14.35 – 15.20

Pause
Paneldebat
Tyge Lehmann, Hans ten Feld, Bjarte Vandvik, Jaap E. Doek og Gunnar
Homann

15.20 – 15.30

Afrunding
Andreas Kamm, generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp

Ordstyrer:

Anita Bay Bundegaard

Samtlige oplæg bliver efterfulgt af 10 minutters spørgsmål fra salen.

Invitation

KONVENTIONER UNDER PRES
Den danske udlændingepolitik presser konventionerne og
risikerer at krænke udsatte gruppers rettigheder. Det er et
problem, mener arrangørerne Amnesty International, Dansk
Flygtningehjælp, FN-forbundet og Red Barnet, fordi det
særligt rammer sårbare grupper som flygtninge og deres
børn.
Konferencen ’Konventioner under Pres’ sætter fokus på
vigtigheden af at overholde de internationale konventioner.
Konferencen beskæftiger sig især med flygtninges
rettigheder, som de er formuleret i Flygtningekonventionen og
børns og familiens rettigheder i forhold til Børnekonventionen
og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
Konferencen stiller skarpt på temaerne:
Internationale konventioner forpligter de stater, der har
tilsluttet sig dem. Der er stadig brug for internationale konventioner, og det kan få alvorlige konsekvenser, når stater
slækker på ansvaret.
De vestlige stater udfordrer Flygtningekonventionen
Flygtningekonventionen er en af de konventioner, der er
under voldsomt pres. Der er mange eksempler på, at Flygtningekonventionen bliver udfordret af de vestlige stater enten
ved, at konventionen bliver overtrådt, eller ved at den bliver
fortolket meget snævert. FNs Flygtningehøjkommissariat –
UNHCR – er i jævnlig dialog med de vestlige lande i forsøget
på at håndhæve det ansvar, landene ved
Flygtningekonventionen har påtaget sig over for verdens
flygtninge. I Danmark er en af de mest aktuelle problemstillinger behandlingen af de irakiske asylansøgere.

Asylbørn i rettighedsmæssigt ingenmandsland
I forhold til FN’s Konvention om Barnets Rettigheder er Danmark
fortsat blandt de lande, der normalt sætter høje standarder for
børns rettigheder. Desværre er det ikke tilfældet for børn i asylsøgende familier, der på mange måder lever i et rettighedsmæssigt
ingenmandsland. I lovgivning og praksis bliver børnene i de fleste
europæiske lande – inklusiv Danmark – ofte alene anset som
medfølgende til asylansøgeren og børnenes stemmer bliver ikke
hørt.
Flygtninge og flygtningebørns rettigheder presses på flere
fronter i Danmark
De menneskelige konsekvenser af at Danmark presser konventionerne, kan være store. Under konferencen vil dette budskab
blive sat i perspektiv af en række konkrete eksempler fra Danmark.

Praktiske informationer
Dagens program vil foregå på både dansk og engelsk, men det
er muligt at stille alle spørgsmål på dansk.
Der vil være et begrænset antal pladser. Deltagelse er gratis, men
tilmelding er nødvendig senest den 15. oktober 2008. Det foregår
pr. e-mail til tilmelding@konventionerunderpres.dk. Ved tilmelding
skal der oplyses navn og organisation eller adresse. Deltagelse vil
blive bekræftet via e-mail.
Under konferencen bydes der på en let frokost og kaffe mv.
For yderligere informationer, kontakt Inge-Gerd Grøntved Larsen
på inge-gerd.larsen@drc.dk.

