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Kirkeasyl Hent PDF Forlaget skriver: Sommeren 2009 blev Brorsons Kirke på Nørrebro i København centrum
for den danske udlændingedebat, da irakiske og kurdiske asylansøgere søgte tilflugt i kirken. Denne bog
fortæller historien om, hvad der skete i månederne op til, under og efter aktionen, der fik navnet Kirkeasyl.

Tilflugten i kirken var en sidste desperat handling fra irakernes side for at undgå tvangsudvisning til et
krigshærget Irak.

Kirkeasyl blev en aktion med massiv pressedækning og de største demonstrationer med regeringens
flygtningepolitik nogensinde. Danskerne blev konfronteret med konsekvenserne af den flygtningepolitik, der
i mere end et årti er blevet ført i Danmark. Og der blev med et sat ansigter på mennesker, vi normalt vælger at

glemme.

13. august 2009 stormede politiet Brorsons Kirke, og irakerne blev brutalt smidt ud fra det, der var blevet
deres hjem.

Bogen giver et unikt indblik i aktionen Kirkeasyl: Hvorfor valgte 70 irakere at bosætte sig i en kirke? Hvorfor
reagerede myndighederne med så voldsom repression? Hvorfor gav hundredvis af danskere deres sommer for

at støtte aktionen? Og hvordan var livet i krypten under Brorsons Kirke?

Forfatterne har både dansk og irakisk baggrund, og bogen har bidrag fra bl.a. sognepræst Per Ramsdal,
generalsekretær i Amnesty International Lars Normann Jørgensen, folketingspolitiker Johanne Schmidt-

Nielsen og forfatter og debattør Carsten Jensen.

Bogen henvender sig til alle, der interesserer sig for det danske asylsystem, de mange der fulgte aktionen
undervejs, og alle dem, der er nysgerrige efter at vide, hvad der i virkeligheden skete.
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