ابالغیه شورای افغانان مقیم دنمارک
در دوهفته اخیر موجی از پناهند ه گان که به طور عموم اتباع سوریه ـ افعانستان و
ایران خوانده شده اند ـ سرحدات اروپایی را پیموده و با دشواری های غیر قابل
توصیفی به مرکز ارو پا و داخل سرحدات المان شده اند  .وضع پیش آمده نمایانگر
وخامت اوضاع و ادامه جنگ و تروریسم در ین کشور ها می باشد.
فشار افکار عامه اروپا در پاسخ به وضع جاری ووضعیت جنگ و حقوق بشر
دراین کشورها دولت های اروپایی را مجبور به قبول واقعیت ها ی موجود نموده
است .
استقبال بی سابقه مردم اروپا نشان دهندۀ فشار هرچه بیشتر به دولت های اروپایی
در قبول پناهنده گان می باشد .
اما در عین حالی که سیاست مالیم پناهند ه گی که با استقبال مواجه می گردیده ـ
احزاب و گرو ه های دست راستی اروپا در صدد قانون گذاری های جدیدی در باره
پناهنده گان می باشند تا از قبول پناهند ه گان بیشتری جلوگیری نماید .
شورای افغان های مقیم دنمارک که در استقبال از پناهند ه گان در پهلوی سایر
سازمان ها و بنیاد های دفاع از پناهنده گان ایستاده است ـ از وضع پیش آمده و
ورود پناهنده گانی که ازجنگ تروریسم و نقض حقوق بشری فرار کرده اند ـ
حمایت بی دریغ خود را ابالغ می نماید .
ما عقیده داریم که باید تمام سعی و تالش به جلوگیری ار آن اقداماتی صورت گیرد
که مانع ادامۀ سیاست جدید دولت های اروپایی در مورد پناهند ه گا ن می گردد .
ما از دولت دنمارک می خواهیم تا در پهلوی سایر دولت های اروپایی قرار گرفته
نه تنها به تقاضای موج تازۀ پناهند ه گان لبیک گوید بلکه در قبول آن عده از
پناهنده گان افغان که با همین دالیل پیش از این از دنمارک تقاضای پناهند ه گی
کرده اند موافقت نمایند .
در حالیکه موج حمایت از پناهنده گان به افکار عمومی و سیاست های دولت های
اروپایی رنگ تازه یی می بخشد ـ متاسفانه برخی از کشور ها ی اروپایی ـ
سکندنانوی و به طورخاصی بریتانیا هنوز سیاست ( اخراج) پناهنده گان افغان را
اعمال می نمایند  .ما به طور شدیدی مخالفت خود را با این سیاست ها اعالم میداریم
.
از تمام اعضای شورا و سایر افغان های مقیم دنمارک میخواهیم که با تمام وسایل به
کمک و یاری پناهند ه گان بشتابن َد !
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