FN-forbundet, Den Danske Helsinki-Komité og Europabevægelsen indbyder til konference:
Europa og forpligtelserne i FN’s flygtningekonvention
- i et historisk og aktuelt perspektiv
Fredag den 8. april 2016 kl. 14:00-18:00
Fællessalen, Christiansborg
FN’s konvention om landes pligt til at give asyl til forfulgte blev til kort efter afslutningen på 2.
verdenskrig og med de forfærdelige begivenheder i baghovedet. Europæiske lande bidrog
aktivt til at opstille normer for fremtidens hjælp til flygtninge.
I dag oplever Europa det største antal mennesker på flugt sidens konventionens tilblivelse og
flere lande synes, at opgaven med at yde beskyttelse og rimelige leveforhold er tæt på
ubærlig. Landene i bl.a. EU har svært ved at samarbejde om et spørgsmål, der i sin natur er
grænseoverskridende Og der bliver stillet spørgsmålstegn ved, om flygtningekonventionen
har overlevet sig selv.
Arrangørerne vil gerne bidrage til, at den aktuelle debat sættes i et større perspektiv, sådan
at erfaringerne og helhedsbilledet indgår med vægt.
Ordstyrer: Ole Olsen, FN-forbundet.
14.00-14.10: Velkomst ved Jørgen Estrup, Formand for FN-forbundet.
14:10-14.30: Zenia Stampe, MF (RV), vor ”vært” på Christiansborg: Hvad kan Danmark
gøre?
14.30-15.00: Karolina Lindholm, UNHCR’s kontor i Stockholm: UNHCR’s synspunkter på
flygtningesituationen i Europa, hvad kan og bør vi gøre?
15.00-15.05: Spørgsmål til Karolina Lindholm.
15.05-15.35: Niels Bertil Rasmussen, Europa-Kommissionens repræsentation i Danmark:
EU’s forslag til en europæisk flygtningepolitik.
15.35-15.40: Spørgsmål til Niels Bertil Rasmussen.
15.40-16.00: Peter Wivel, journalist, Berlin: Den flygtningepolitiske debat og situation i
Tyskland og i EU.
16.00-16.20: Kaffepause.
16.20-16.40: Karsten Fledelius, Formand for Den Danske Helsinki-Komité:
Håndteringen af flygtninge fra Bosnien og andre ex-jugoslaviske lande
16.40-17:00: Margrete Auken, MEP: Flygtningedebatten i EU-parlamentet.
17.00-17.45: Paneldebat: Udvalgte danske politikere og oplægsholderne. Synspunkter fra
publikum.
17.45-18.00: Sammenfatning og afslutning ved Karsten Fledelius, Formand,
Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder.
Alle er velkomne: Tilmelding senest tirsdag den 5. april er obligatorisk på:
www.fnforbundet.dk / Det sker i FN-forbundet
Samtidig betales konferencegebyr på kr. 50,Arrangørerne

