
Bedsteforældre for asyls demonstration foran Sandholm

Søndag den 12. juni 2016, kl. 14-15.

Referat

Bedsteforældre for asyl har - i snestorm eller fineste sommervejr som i søndags – demonstreret 
foran Sandholm siden efteråret 2007.

Som noget særdeles oplivende i den fastlåste flygtningesituation nævntes Rikke Karlsson, der 
tidligere har repræsenteret DF i Europaparlamentet og som blev kendt i forbindelse med hendes 
opgør med Morten Messerschmidts brug af EU-midler. Hun har forladt Dansk Folkeparti og kan 
ikke leve med et Europa, der slår en ring om sig selv overfor flygtninge og overlader det til Tyrkiet
at løse Europas flygtningeproblemer.

Ikke mindst de meningsløse chikaneagtige tiltag fra folketingets side på at lægge hindringer i vejen
for at opnå dansk statsborgerskab blev drøftet ved demonstrationen. Ligeledes de åbenlyse forsøg 
på at gøre tålt ophold direkte ‘utåleligt’.

Det blev kritiseret at Danmark bruger millioner af ulandskroner på flygtninge i Danmark og 
dermed på langt sigt yderligere er med til økonomisk at undergrave de lande, mennesker flygter 
fra.

Ulla Sandbæk – Medlem af Folketinget – bidrager til at gøre demonstrationerne så informative 
som muligt.

Leif Bork Hansen havde igen besøgt teltlejren i Haderslev (8.juni 2016).

Det er kommunerne der godkender og fører tilsyn med de forhold, flygtninge lever under i 
asylcentrene. Ombudsmanden foretager et årligt tilsyn af asylcentrene. Men fungerer tilsynene 
som de skal?

Der er rejst kritik af de forhold asylansøgere lever under i teltene – frataget deres privatliv.

Et trøstesløst syn udgør en stor beredskabsbygning, hvor mennesker må leve stuvet sammen i de 
smalleste trærum, kun med plads til to køjer anbragt oven på hinanden samt et skab til tøj, og kun 
afskærmet udadtil med et forhæng.

Der synes at have fundet en omrokering sted mellem flygtninge i teltlejren i Haderslev og i Center 
Auderød, hvorved mindreårige er flyttet væk fra Haderslev.

Der deltager 25 Bedsteforældre for asyl i folkemødet på Bornholm. Et stort forarbejde.         
                                                                                                                Nina Lørring har f.eks. lavet plancher, quiz 
m.v.  Det vakte applaus. Ligel edes er der lavet en meget flot folder fra BFA til uddeling. Tak til Henrik Mottlau.

 Kommende arrangementer:

Mandag den 20.juni på FN´s Verdensflygtningedag demonstrerer Kvinder i Sort sammen med asylafviste 
kvinder kl. 12-13 på Købmagergade ved Rundetårn mod de lange tidsubestemte ophold i asylcentrene, nu 
også Sjælsmark og Kærshovedgård.                Der var bifald til Gerd Gottlieb.

Syriske flygtninge er stjerner i ny afgangsfilm. Kortfilmen Asyl kan ses i Grand Teatret den 15.juni
kl. 12 og kl.14 Billetter er gratis men skal bestilles.

Næste Sandholmmøde, den 26. juni:     Tovholder: Gerd Gotlieb    Referent: Susanne Graae 

Har du noget til følgende dagsorden, kan det mailes til Gerd Gottlieb: gerdg@mail.dk

Vel mødt søndag den 26.juni!

Ref.: Birgitte Kjersgaard.
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