Generalforsamling af Foreningen af Afghanske Jurister i Danmark
01-02-2015
Dagens program:
1. Afghaners aktivitet og fællesskab i DK – Hr. Sadat
-

Hvorfor forening af afghanske jurister i DK

-

Jura altafgørende for livets fundamentale faktorer

-

Kompetencerne skal udøves/ bruges/ udnyttes i Fælleskab – en af grundene
til at foreningen blev til.

-

Ad jura i Afghanistan – 1747/1924 straffeloven tager til som en af de første
love i Afghanistan -

-

Ad samarbejde mellem forskellige generationer/jurister – fordele ved at
samarbejde  lær og udnyt hinanden på fornuftig vis.

-

Ad foreningens baggrund  Holland, Tyskland, Belgien, Danmark 
forbindelser til andre skandinaviske lande  Sverige og Norge samt de
pågældende landes sprog.
Hvorfor skal vi være aktiv som et juridisk fællesskab:
2 hovedårsager:
1. Afghanistan  vi har en stor interesse for vores land  store aktiviteter
blandt unge afghanere i Danmark  vi kan via den forening hjælpe
hinanden ren juridisk. Vi kan kæmpe for afghaners rettigheder i
Afghanistan og danne os et indtryk af hvordan man som enkelt individ
kan forsvare sig ved at udnytte loven.
2. Vi bor i Europa  vi er en del af EU  EU-statsborger  forpligtet til at
holde os opdateret  forpligtet til at kæmpe, og hjælpe vores afghanere i
EU. Vi skal ikke tage livet for givet  livet som en pligt. Et afghansk
fællesskab  vi kan og burde via det fællesskab anvende vores juridiske
kompetencer.
Konklusion på dette oplæg:

-

Sørg for at de forskellige love såsom udlændingelov, straffeloven og FNs
menneskerettighedskonventioner bliver mere tilgængelig på
hjemmesiden/facebook-siden  for at stifte bekendtskab til jura  til den
danske lovgivning. Vi skal kende til vores rettigheder. Vi skal gøre vores
ypperste for at hjælpe hinanden.

2. Foreningens formål/arbejde/fremgang: af Harris Saber (formand)
-

1. Februar 2014  som en forening for afghanske jurister

-

27 medlemmer  profilerne er tilgængelige på Facebook

-

1. Hovedformål udlændinge i DK  formålet med dette område: at
hjælpe de afviste afghanske asylansøgere i Danmark
2. Afghanistan
3. Menneskerettighedskonventioner

-

108 mennesker modtog juridisk hjælp via foreningen

3. Kort oplæg/foredrag om den nye bog af Hr. Sikandari?
-

bogens indhold

-

baggrunden herfor

-

hvorfor er bogen relevant for os i et fremmed samfund som DK

4. Kort præsentation af hver deltagere – omkring deres uddannelse samt
erhvervserfaring.
5. Næstformand for foreningen skulle udvælges 
-

efter en fælles drøftelse blev medlemmerne enige om at der skulle udvælges
to næstformænd.
1. Marwa Popal
2. Giti Shahabi

6. Bestyrelsesmedlemmer er bestående af følgende personer:
-

Ezatollah Esmati (bestyrelsesmedlem)

-

Azizullah haqpal (bestyrelsesmedlem)

-

Abdul Ahmad Faiz (kasserer)

-

Marwa Popal (næstformad)

-

Giti Sahibi (næstformand)

-

Shahnas Alami (suppleant)

-

Farhad Bahador (sekretær)

-

Harris Saber (formand)

