
Referat af demonstration foran Sandholm søndag 12. juli 2015

Tovholder Leif Bork Hansen

Referent Karin Hartkopp

Punkt 1

Siden sidst 

• Leif lagde ud med at kommentere Martin Krasniks interview af Inger 
Støjberg. Vi var enige om, at det er helt utilstedeligt, at en såkaldt 
integrationsydelse bliver nedsat til et beløb, der er endog mindre end 
starthjælpen. Heldigvis har socialrådgiverforeningen allerede råbt vagt i 
gevær.

• Leif fortalte, at den udvisningstruede familie, Marina og Robert, der 
skulle have været udvist lørdag 4.7., stadig er i landet. Det skyldes dog 
ikke, at justitsministeriet eller udlændingestyrelsen har rettet sig efter 
den lægeerklæring, der på det bestemteste frarådede en udsendelse på 
grund af Marinas helbred i forbindelse med graviditeten.De havde 
endda ikke engang læst den. Udlændingestyrelsen mener, at der kan 
forventes svar på ansøgning om humanitært ophold om 2-3 måneder. 
Det betyder dog ikke, at familien er fredet indtil da. Ulla Sandbæk vil 
stille formel forespørgsel. Vi afventer svar og krydser tommelfingre for 
familien.   

Punkt 2

Dansk flygtningehjælps undersøgelse af børnekonventionen i relation 
til asylbørn.

(Bente Rich) 

Bente fortalte kort om Dansk Flygtningehjælps undersøgelse. Bente roste det 
fine arbejde, som flygtningenævnet har gjort. Hun fremhævede især deres 
asylchef Eva Singer. Selv om Danmark har tiltrådt børnekonventionen, kan der 
nævnes utallige eksempler på, at den ikke bliver overholdt. Rapporten, der 
hedder Barnets Bedste, gør meget ud af at definere, hvad der menes med 
barnets bedste.

 Bente nævnte de tre kategorier af asylsøgende børn:

• De uledsagede - børn, der er kommet hertil helt alene

• De ledsagede -  børn der er ledsaget af fx søskende over 18, onkler eller 
bedsteforældre

• De medfølgende børn – børn der er ledsaget af deres forældre

Det er især den sidstnævnte kategori, der er udsat, idet de ofte bliver udsendt 
sammen med forældre, uden at få deres sag særskilt behandlet.

 Under punktet blev der stillet spørgsmål til, om børn har fået klageadgang. 
Ulla Sandbæk undersøger sagen.

 Inge Lynge nævnte, at man heller ikke tager hensyn til lægeerklæringer. De 
medførte en snak om begrebet ”de formative år”, som bliver stærkt misbrugt 
af myndighederne.



Bente sagde meget mere om rapporten, men den synes jeg, at I selv skal 
læse. Den Findes under 'Sidste Nyt' på forsiden.

Punkt 3

Orientering om nyt initiativ

(Bente Rich) 

Bente orienterede om et nyt initiativ, der er i støbeskeen. Det drejer sig om en 
bevægelse med arbejdstitlen Mod til Mangfoldighed. Foreløbig arbejder 
Bente Rich, Nadja Manghezi og Nina Lørring på et udkast, som de vil 
præsentere i løbet af september måned. 

Brita Bastogi nævnte et citat, som hun i første omgang tilskrev Shakespeare, 
da det var underskrevet sådan i boghandlen i Paris. W B Yeats bliver visse 
steder nævnt som ophavsmand, men vi skal vist helt tilbage til Det gamle 
Testamente, Hebræerbrevet kap.13,2. Citatet lyder: 

Be not inhospitable to strangers

Lest they be angels in disguise.

I den danske oversættelse af Hebræerbrevet står:

Forsøm ikke at byde de fremmede velkommen hos jer, for derved har nogle 
haft engle som gæster uden at vide af det. 

Brita foreslog, at vi lavede postkort med citatet på engelsk. 

Punkt 4

Dublinkonventionens skæbnesvangre konsekvenser (jf. Politiken 6.juli 
2015: Udvist af Danmark – fanget i lufthavn).

Leif refererede til artiklen i Politiken om Eden Issak fra Eritrea, der er strandet i
er Milanos lufthavn efter at være deporteret fra Danmark 25. juni. 
Deportationen er sket i henhold til Dublinkonventionen, der skal forhindre 
parallelbehandling af asylansøgninger i EU-landene. Det er mere end 
beklageligt, at mennesker skal være gidsler, fordi politikere i EU ikke formår at 
tage ansvar. Alt for mange asylsøgere er i en lignende situation.

Brita Bastogi nævnte, at Hans Gammeltoft- Hansen allerede for mange år 
siden tog initiativ til, at vi skulle tage os af de såkaldte Space Refugees.  

Punkt 5

Eventuelt

• Karin opfordrede endnu engang til, at man medbragte noter og andet 
materiale til hjælp for referenten, hvis man havde et punkt på 
dagsordenen. Hvad jeg glemte at sige på mødet var: Tak til Bente og 
Brita for deres bidrag. Det har lettet skrivningen af dette referat.

• Næste demonstration foran Sandholm er søndag 26.7.

Tovholder Brita Bastogi

Referent Mette Roerup


