
Referat fra møde foran Sandholmlejren

Søndag d. 14. august 2016

 

Ordstyrer og referent: Gerd Gottlieb og Susanne Graae

Gerd Gottlieb bød velkommen til forsamlingen og til Janne Franck og Sahle Salam fra 
Venligboerne. Gerd opfordrede alle, der ønskede ordet, at oplyse deres fulde navne.

1. Siden sidst. 

I referatet fra sidst opfordres der til nedsættelse af et udvalg der kan gøre en indsats
for uledsagede flygtningebørn. Ved mødet meldte ingen sig, men man kan stadig 
henvende sig til Birgitte Kjersgaard. Birgitte henledte i øvrigt opmærksomheden på 
et nordisk projekt Ensamkommande Unga i Norden, 
www.nordicwelfare.org/ensamkommande. 

Mette Roerup nævnte et avisudklip fra 4. august om asociale uledsagede 
flygtningebørn. Der er ikke tilstrækkeligt kompetent personale.

Mette nævnte bogen ”Med og uden Smykker” om flugt, rejsen herop og tonen i 
udlændingedebatten. 

Ulla Sandbæk har ved tidligere møde lovet at forhøre sig i Folketinget om de 
lesbiske kvinder fra Uganda. Svaret fra Inger Støjberg var, at det er 
flygtningenævnets afgørelse. Det vil man ikke blande sig i. Svaret er ikke i 
overensstemmelse med danske internationale forpligtelser. 

Jørgen Nerup oplyser, at flygtningenævnet består af 101 personer. Ved hvert møde 
udpeges 5 personer fra denne kreds.

Gerd Gottlieb fremhævede et udklip fra Politiken 4.8. om en international undersøgelse, 
der påviser den lange ventetids skadelige virkninger for asylansøgernes arbejdsevne. 

1.A  Gerd nævnte 2 sørgelige dødsfald blandt asylansøgere: 

Samuel, 44 år fra Tanzania. Samuel kom til Danmark i 208. Han havde svær 
behandlingskrævende tuberkulose og Hepatitis C. Trods hans alvorlige sygdomme blev 
hans ansøgninger om humanitær opholdstilladelse afvist i flere gange, men endelig, d. 29. 
april 2016, fik han bevilget 2 års humanitær opholdstilladelse. Samuel døde på Hillerød 
sygehus d. 6. august 2016.

Bibi Jan (Søde bedstemor på afghansk), 81 år, 5 år i asylsystemet og trofast deltager i BfA´s
kvindecafé i Kongelunden. Bibi Jan var stærkt ældet og alvorligt syg med mange 
hospitalsophold. Hun er nu begravet på Vestre Kirkegård. 

2.  Oplæg om Venligboerne. Janne Franck, stifter af Venligboerne i Helsingør, fortalte 
indlevende om sit arbejde. Venligboerne er startet af Merethe Bonde Pilgaard. 
Landsdækkende har Venligboerne ca. 43.000 medlemmer. Janne opfordrede til samarbejde
mellem BfA og Venligboerne i tilfælde med sammenfaldende interesser. Herefter 
præsenterede Janne Sahle Salam, der har opholdt sig i Danmark i 1½ år. Han talte et 
forbløffende godt dansk. Sahle er kommet fra Tyrkiet via Italien til Helsingør. Han ønsker 
ikke at tale om tiden inden sin ankomst til Danmark, men fortalte om de gode oplevelser 
han har haft her. 

Janne fortalte om Venligboernes kontakt, som må foregå via lukkede Facebooksider på 

http://www.nordicwelfare.org/ensamkommande


grund af chikanøse indlæg og trusler. Hun fortalte også om åbningen samme dag af 
Venligboernes nye hus på Onkel Dannys plads (ved Halmtorvet).

Henrik Mottlau meddelte, at indsamlingen til, at Alla 17 år fra Helsingør kunne få sin 
familie fra Tyrkiet hertil, har givet et overskud på ca. 2.000,- kr. De fremmødte viste deres 
tilkendegivelse til at beløbet kunne blive på kontoen og anvendes til andet godt formål.

Det blev meddelt at man kunne følge Venligboernes arbejde f.eks. vedr. 
sprogundervisning på Facebook ”Venligbohus”.

1. Information om Dansk Flygtningehjælps Asylnetværk i Borgergade. 

Netværket er et møde- og informationsforum for asylnetværk og enkeltpersoner, 
der arbejder med flygtninge. DFH informerer om nye tiltag på området f.eks. ny 
lovgivning og DFH´s egen praksis. Desuden udveksles der bordet rundt 
information om aktiviteter og nye ideer i de forskellige netværk. Næste møde er 
den 30.8. kl. 15.30 – 17.00. 

2. Kalender.

• Refugee Voices Tours. Guided tur ved asylansøgere d. 19. august 2016 kl. 10.50 fra 
Blågårds Plads.

• Næste møde ved Sandholmlejren d. 28. august 2016 kl. 14-15. Ordstyrer Jørn Nerup,
som mente at Vibeke Nerup nok ville skrive referat.

• Næste stormøde bliver i Trampolinhuset 8. september 2016 kl. 11-15.

• 10. september kl. 12.00-21.00 Velkomstfest i Forum. Job-matching, hvor flygtninge 
kan møde 50 virksomheder, der søger medarbejdere.

• Efterfølgende møde foran Sandholmlejren d. 11. september 2016 kl. 14-15 vil Mette 
Roerup påtage sig at være ordstyrer. Det er endnu uklart hvem der kan referere. 

1. Eventuelt.

• Henrik Mottlau gjorde opmærksom på en artikel i Jyllands Posten, der omhandlede
forsvundne uledsagede asyl-børn. Jørn Nerup supplerede, at der har været tale om 
40%. Røde Kors melder til politiet i hvert tilfælde, men politiet gør intet. Antallet af 
forsvundne børn er i dag på 30%.

• Lise Ravn takkede for bidragene til operation i Serbien af Hanoma.

• Erik Hansen omtalte 3 tilfælde, hvor prostituerede var forsvundet. Hverken Røde 
Kors eller politiet må udtale sig om personsager.

 

Gerd takkede for deltagelsen og vi sang Barndommens Land.


