
Referat af Bedsteforældre for asyls demonstration den 12.03.2017

Referent: Kirsten Gaard

Tovholder: Leif Bork

Mødet startede med, at Ulla Sandbæk (Ulla) fortalte om en rejse til Etiopien og Kenya, 
hvor et udvalg fra Folketinget besøgte nogle flygtningelejre. Kenya tager godt imod 
flygtningene, og børn får lov at gå i skole. Udvalget besøgte en skole, hvor børnenene 
havde kridt men ingen tavle. Udvalget besøgte en kaffeplantage ejet af COOP, hvorfra 
man ikke bare eksporterede kaffebønnerne, men hvor bønderne stod for plukning, maling 
og distribution af kaffen. Dette giver beskæftigelse til befolkningen.  Man så også  
vindmøller, der gav energi til en fiskepark  samt sørgede for vand til kvinderne. Ulla vil 
beskrive facts fra turen på en facebookside. Leif Bork (Leif) bad Ulla sørge for at disse facts
blev fremsendt til Bedsteforældre for ASYL (BFA) så de kunne udsendes.

Brita (Bastoni)  (Brita)fortalte at Uganda tager mange flygtninge fra Sudan, hvor FN giver 
tilskud til skoler m.v. i lejrene. Flygtningene har det godt- bedre end befolkningen i 
Uganda.  Uganda har taget flere flygtningen end Europa.

Siden sidst.

Ombudsmanden sætter undersøgelse om asylbørns retsstilling i bero, idet forslag fra de 
Radikale bremser denne.  Ulla vil bede om en forklaring fra de Radikale.

Carsten Jensen har skrevet et indlæg i Information, om hvordan han kom til at elske Inger 
Støjberg (IS)?

Asrin Mesbah mødte Inger Støjberg i Aftenshowet, hvor de diskuterede IS udtalelse om 
griske flygtninge, der efter familiesammenføring søger asyl for at få en bolig. Asrin gjorde 
IS paf, da hun påtog sig skylden for deres ansøgning. Ulla har stillet spørgsmål til IS om 
dette. Borgmestre undsiger IS, kender ingen griske flygtninge.

Brugen af bodycuff er blevet normen ved hjemsendelser. På et fly med Afghanske 
asylansøgere(16?), 50 politibetjente, læger og en repræsentant for ombudsmanden bar alle 
tvangsudsendte bodycuff. En familie med et barn fik at vide, at de skulle flytte til et andet 
asylcenter, men kom i stedet med flyet til Afganistan, der dog nægtede at tage imod 
familien samt en mand, som ikke var Afghaner, hvilket  han havde fortalt politiet. Så disse
4 blev fløjet retur til Danmark. Moderen i familien har fortalt, hvordan hun blev ydmyget 
under flyveturen, idet kvindelige betjente hjalp hende med hendes tøj, da hun skulle på 
toilettet.  Johanne Schmidt –Nielsen anmoder IS om en redegørelse.  Der har for nyligt 
været et selvmordsforsøg i Ellebæk blandt afghanske flygtninge. 

En overlæge fra Røde Kors spørger, om han medvirker til tortur, når man ser på 
forholdene som de er på Kærshovedgård,hvor der er anbragt 5 kvinder og 70 mænd. 
Kvinderne bor i samme rum. Der er ingen

privatliv, hvilket er bevidst chikane. Christina fra Birkerød skal føde 30.03. Manden, der 
bor på Kærshovedgård, har søgt om at få lov at overvære fødslen. Det er ikke afgjort 
endnu.

Ungarn fængsler alle asylansøgere også børn. 

Martin Henriksen sagde i Allerød, at vi sætter en bevægelse i gang. DF ønsker ingen 
asylansøgere.



Kalender:

14.03 kl. 13-15 Bornholmermøde i Mellemfolkelig Samvirke, Fælledvej 12, 2200 Kbh N. 
21.03 FN mod racisme – demonstration m.13-15 fra ?. 03.04. Allerød gymnasium, 
Rådhusvej 6, Allerød, 3450, kl.19 med Inger Støjberg som taler. Alle kan komme. Leif 
beder BFAèr møde op. 26.03. Sandholm demonstration. Referent  Kirsten Gaard.Tovholder
Leif Bork.

Såfremt I har emner til demonstrationen bedes I maile disse til “kmgaard@gmail.com” 

Kirsten Gaard


