
Bedsteforældre for Asyls demonstration foran Center Sandholm

14.5.17 kl. 14-15 – REFERAT

Tovholder: Gerd Gottlieb

Referent: Brita Bastogi

1. Siden sidst: Der var kun et punkt: selvmordsraten i asylsystemet. Siden 2016 er der 
indberettet 116 selvmordsforsøg samt 5 fuldbyrdede selvmord blandt asylansøgere.
Blandt mindreårige er forsøg eller selvmordsadfærd nået på 35. Tallene er 
chokerende! Hvad kan vi gøre? Ulla fortalte at der kan stilles et paragraf 20 
spørgsmål til ministeren, som hun vil tage sig af.

 

2. Inddragelse af somaliernes opholdstilladelse:

Demonstrationen den 6.5 foran Christiansborg, gik godt, men der var desværre ikke
mange danskere til stede.

Der er nu 800 sager med beskyttelsstatus,  § 7-2, under behandling På grund af en 
lovændring under SR regeringen, er det ikke længere et krav, at der er sket varige 
og stabile ændringer i hjemlandet. Mange husker skandalen med 
Udlændingestyrelsnes fact-finding mission, der skulle undersøge forholdene, og 
aldrig bevægede sig udenfor lufthavnen, fordi det var for farligt for dem, men 
vurderede den stabil for tilbagesendte somalier. Af de 800 sager er 147 nu afgjort, 
heraf 74 til udvisning, og to af disse udvisninger er netop blevet stadfæstet i 
Flygtningenævnet. Mange børn står snart til udvisning. Omskæring af piger 
anerkendes ikke af Udlændingestyrelsensom en risiko, selv om der er 98% chancer 
for det, hvis man sendes tilbage. Mogens Lykketoft opfordrer til at vi lytter til 
advarslerne fra FN . Jens Rhode har også reageret. Men, hvad kan vi gøre?

Ulla S. foreslog at vi skulle finde en advokat, der kunne tage alle sagerne samlet – 
efter den endelige behandling. Desuden skulle vi rejse en folkestemning omkring 
disse familier, der sendes til udsendelsescentrene. Opfordre præsterne til at blive 
mere aktive: ”Lad de små børn komme til mig….”

 

3. Folkemødet på Bornholm: Henrik Mottlau fortalte om de mange arrangementer:

15/6 - Håbet Træ synges på vej fra vores nye teltplads

16/6 – Prøv lykkehjulet og test din viden om asylpolitik; Udrejsecenter 
Kærshovedgård – endnu et sort kapitel med Stig Grenov og to beboere fra 
Kærshovedgård. (IMR´s telt); Kvinder som asylansøgere – asyl er ikke kønsneutralt 
ved Tove Krag og Ida Harsløf.  Kærshovedgård – udrejsecenter for afviste 
asylansøgere ved to afviste beboere fra Kærshovedgård.

17/6 – prøv din viden om asylpolitik i Lykkehjulet; FN løb: Følg asylansøgernes vej 
gennem det danske system; Kvinder på flugt - asylsystemet er ikke beregnet på 
kvinder ved Michala Bendixen og en asylansøger.

Virkelig et imponerende program, som måske kan inspirere nogle flere til at tage 
over og hjælpe til?

Ulla S. informerede os om, at Europarådet har lavet en liste over kvinder på flugt, 



og hvilke forholdsregler, der bør tages. Mærkværdigvis er de ellers så progressive 
svenske myndigheder ikke enige! – Hvad med de danske?  

4.  

Nedlukning af Center Kongelunden: Centret skal rives ned, og det bliver svært for
mange af dem, der skal flyttes. Kvinderne fra Kvindecentret skal til Dianalund og 
de omsorgskrævende asylansøgere skal til Thyregod, der bliver nyt omsorgscenter. 
210 frivillige har været tilknyttet Kongelunden .  BfA-gruppen derude fortsætter 
deres aktiviteter og BfA-kvindecafe-gruppen vil prøve at holde kontakt med nogle 
af de overflyttede kvinder samt prøve at opdyrke et netværk omkring 
Thyregod.Det sidste BfA-møde ved centreter den 11. juni kl. 14 - 15, og der blev 
foreslået, at de af os, der har lyst tager derud.

 

5. Bisiddervirksomhed: Gerd Gottlieb gav et lynkursus i hvad bisiddervirksomhed 
indbefatter. Det kan ofte have betydning for en sag, og Gerd opfordrede til af flere 
stiller sig til rådighed. Kontakt evt. Gerd. Emnet vil også blive behandlet på 
Stormødet ved oplæg af Søren Vibe.

 

6. Kalender: Næste Sandholmmøde er den 28/5, hvor Arne Normann er tovholder og 
BB referent; derefter mangles frivillige til den 11/6 og 25/6.

Stormøde: 31/5 kl: 12, Netværkshuset, Ericavej 149, Gentofte.

Kunstauktion: 10/6 – på Borups Højskole til fordel til flybilletter til flygtningebørns 
familier. Arrangører: Venligboerne.

FNs Verdensflygtningedag: 20/6 ; demonstration med afviste kvinder – flere oplysninger 
følger senere.

Høring i Folketinget :  24/5 –om børn i konfliktområder.  Flere oplysninger følger, med 
program. Tilmelding nødvendig .

 


