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Afvist – asylsøgere i Danmark bringer 20 beretninger om mennesker, der er kommet til Danmark for at søge
asyl. Beretninger som viser, at problemet med afviste asylansøgere, der ikke kan rejse hjem, ikke kun handler
om mennesker fra en enkelt konflikt eller et enkelt land.
Der er skæbner, der synes evigt fastlåst, og andre som er i stadig bevægelse. Der er sket tvangshjemsendelser
af asylansøgere, men også givet opholdstilladelser – som regel efter offentlig debat og pres. En række forhold
har været så grelle og gruopvækkende, at offentlighed omkring dem har tvunget myndighederne til at
genoverveje afgørelser.
I 20 korte kapitler giver bogen desuden de faktuelle oplysninger om lovgivningen i Danmark, samtidig med
at de beskriver hvordan praksis opleves. Desuden beskrives i mere indgående form den juridiske udvikling på
området, økonomien i det danske asylansøgersystem og sundheden blandt asylansøgere.
Størsteparten af bogens bidrag er samlet og skrevet af mennesker, der er med i Bedsteforældre for Asyl. En
gruppe enkeltpersoner, som siden efteråret 2007 har mødtes hver eneste søndag foran de centre på Sjælland,
der huser asylansøgerne i Danmark.
Desuden bringer bogen bidrag af: Michala Clante Bendixen fra Komiteen Flygtninge Under Jorden,
børnepsykiater Bente Rich, Prof. dr. Jur. Jens Vedsted-Hansen, journalist Knud Vilby og forfatteren Jørgen
Knudsen. Journalist Eline Mørch Jensen har redigeret.
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