
Bedsteforældre for asyls

Demonstration foran Sandholm,

Søndag den 9. juli kl.14-15

Referat

Referent: Birgitte Kjersgaard                                       
Tovholder: 
1.Siden sidst:

1.Civil retssag mod Udlændingestyrelsen. Ungt 
syrisktvangsadskilt par.
Giver mulighed for at alle akter i sagen om individuel 
sagsbehandling kan blive belyst.  

2.11-årige Malaks sidste skoledag i Danmark
11-årige Malak født og opvokset i Danmark står til 
udvisning. Marokkos ambassadør i Danmark er sikker på at 
Danmark vil respektere menneskerettighederne og barnets 
tarv, og det håber vi så hun får ret i. Affødt af Malaksagen 
blev der også spurgt til Özlem og Ibrahim også født og 
opvokset i Danmark. Vi mente de stadig var i 
Sandholmlejren og det kunne forsiden på Politiken 10. juli 
bekræfte. Her bor de sammen med en traumatiseret mor, og 
børnene er svært påvirkede af deres situation. 

3.Vil visse danske politikere gerne se flygtninge drukne i 
Middelhavet.
NGO’er skal fratages dansk støtte, hvis de hjælper de 
druknende op af Middelhavet! 

4.Flygtningebørn, der kommer alene til Danmark, kan 
risikere at vente i mange år, inden de overhovedet kan 
begynde at søge asyl. Ifølge udlændingestyrelsen 
venter de på at blive modne nok.



Vedhæftet opgave fra labyrinten på Bornholm. 

5.Værsågod, forfra, min dreng Politiken 6. juli 15-årig 
drengs asylsamtaler udsættes gang på gang. Flyttes 
med uges varsel til anden asyllejr i den anden ende af 
landet. Et godt forløb med kontaktperson afbrydes.
Punkt d) og e) affødte en lang snak om hvordan denne 
udfordring kunne tackles. Hvor mange drejer det sig om, 
hvor er børnene i årene indtil og mens deres sag behandles. 
Hvordan med barnets tarv? Emnet kunne være et 
indsatsområde. Ulla Sandbæk og Bente Rich har idéer og 
kanaler til at komme videre med sagen. 
 

2.         23. juli  tovholder: Leif Bork, referent: Birgitte 
Kjersgaard

3.           Input hjemmeside!     

5. Kommende møder

Næste møde foran Sandholm: 23. juli kl.14.

25. september -  Netværk for demokrati: Konference om
flygtningespørgsmål på Christiansborg 

med Mogens Lykketoft som oplægsholder
Bk

 

Uledsagede børn for umodne til 
asylsag 
- 
Børn ned til 10 år venter i et 



tomrum  
uden at deres asylsag igangsættes
- 
Hvert år vurderes det, om de er 
modne nok 
- 
Hvis de kontakter deres 
forældre,  
sendes de straks hjem 
- 
I fortvivlelse forsvinder en del af
børnene fra deres asylcenter til 
en ukendt skæbne 


