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Den store udfordring Andreas Kamm Hent PDF ”Jeg har de seneste år været i tvivl om, hvad der bekymrer
mig mest: selve flygtningeproblemet eller vores reaktion på det – en reaktion, som for alvor udfordrer vores

humanitære traditioner.”

Sådan skriver Dansk Flygtningehjælps tidligere generalsekretær Andreas Kamm i sine erindringer fra knap 40
års arbejde med og for flygtningesagen.

”Jeg har været vidne til, hvordan verden har håndteret flygtningespørgsmålet gennem fire årtier og i stigende
grad haft vanskeligt ved at holde fokus på det, som er det afgørende: at forfulgte mennesker har ret til

beskyttelse, og at mennesker, som ikke er forfulgt, skal rejse hjem. Frygten er vokset i takt med de stigende
flygtningetal, og desværre er der ikke nogen udsigt til, at flygtninge- og migrationsspørgsmålet forsvinder.”

Mere end 65 millioner mennesker er de seneste år drevet på flugt fra krig og forfølgelse, og yderligere 40-50
millioner irregulære migranter er søgt væk fra fattigdom, korrupte regeringer, klimaforandringer og

overbefolkning. Antallet af mennesker, der har forladt deres hjem for at finde beskyttelse eller lykke andre
steder, er dermed højere end nogensinde tidligere i historien.

 

”Jeg har de seneste år været i tvivl om, hvad der bekymrer mig mest:
selve flygtningeproblemet eller vores reaktion på det – en reaktion,

som for alvor udfordrer vores humanitære traditioner.”

Sådan skriver Dansk Flygtningehjælps tidligere generalsekretær
Andreas Kamm i sine erindringer fra knap 40 års arbejde med og for

flygtningesagen.

”Jeg har været vidne til, hvordan verden har håndteret
flygtningespørgsmålet gennem fire årtier og i stigende grad haft
vanskeligt ved at holde fokus på det, som er det afgørende: at

forfulgte mennesker har ret til beskyttelse, og at mennesker, som
ikke er forfulgt, skal rejse hjem. Frygten er vokset i takt med de
stigende flygtningetal, og desværre er der ikke nogen udsigt til, at

flygtninge- og migrationsspørgsmålet forsvinder.”

Mere end 65 millioner mennesker er de seneste år drevet på flugt fra
krig og forfølgelse, og yderligere 40-50 millioner irregulære
migranter er søgt væk fra fattigdom, korrupte regeringer,

klimaforandringer og overbefolkning. Antallet af mennesker, der har
forladt deres hjem for at finde beskyttelse eller lykke andre steder, er

dermed højere end nogensinde tidligere i historien.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Den store udfordring&s=dkbooks

