
Bedsteforældre for asyls Demonstration foran Sandholm,

Sandholmgårdsvej 40, 3460 Birkerød,

Søndag den 26. marts kl.14-15

Kære tapre bedsteforældre! Vi har stået foran Sandholm på 10.år! Hvorfor ikke indføre at tage klapstole med til

demonstrationen! Mange men ikke alle af de ca. 15 fremmødte havde husket klapstole       

Referent: Birgitte Kjersgaard          Tovholder: Leif Bork Hansen

Referat:

Kommende møder: 

De fremmødte besluttede at Sandholmmødet den 9.april aflyses. I stedet deltager vi i      

                                           Marchen for medmenneskelighed.

             Mandag den 3. april kl.19-22. Inger  Støjberg taler ved offentligt debatmøde.

1. Siden sidst:

A.      I forbindelse med Ulla Sandbæks forespørgsel hos den radikale Sofie Carsten Nielsen, vedrørende 

asylbørnenes forhold i landets asylcentre, er det oplyst at ombudsmanden har genoptaget undersøgelsen af 

asylbørns rettigheder. Ombudsmanden genoptager sin undersøgelse, hvilket stod i beslutningsgrundlaget.  

Forholdene for børnene lå tidligere under serviceloven (hos kommunerne) men er nu flyttet til 

udlændingestyrelsen. Klar forringelse.

Europarådets parlament udvalg for flygtninge, immigranter og internt fordrevne foretager kontrolbesøg i 

udrejsecentre, når der er forlydende om kritisable forhold. Kærshovedgaard står for tur, da det forlyder at 

flygtningene ikke behandles humant.

B.     Inger Støjbergs kage-fejring efter at have gennemført 50 flygtningestramninger, har rejst kritik helt ind i 

hendes egne rækker, og på ny rejst kritik i internationale medier af Danmarks håndtering af flygtninge (f.eks. The 

New York Times, La Repubblica eller Sydsvenskan).  

 Italien m.fl. er vrede over at EU ikke udviser solidaritet   

Paven tidligere udtalt til flygtninge på Lesbos: ”Tilgiv os, I er en gave ikke en byrde!”

C.      “Når du dehumaniserer mennesker, reagerer de på samme vis.” Hvad foregår der på udsendelsescentret 

Sjælsmark? 

D.     D. Under overskriften “En udspekuleret minister,” sætter Informations leder den 23.marts 2017 ved Ulrik 

Dahlin fokus på Inger Støjbergs tiltag omkring udsendelsescentret Kærshovedgård. 

En håndfuld udlændinge på tålt ophold fik en længe ventet besked fra Inger Støjbergs embedsmænd i 

Udlændingestyrelsen: De har ikke længere pligt til at opholde sig i det afsidesliggende tidligere fængsel 

Kærshovedgaard.  Men da de så ikke modtager penge eller mad og ikke må arbejde presses de til at blive på 

stedet, selv om det er i strid med menneskerettighederne.

Christian Jensen - Politiken: Ikke for børn. Nødvendigt at have en nødbremse, og vedtage en lov , der gør det 

muligt at afvise uledsagede flygtningebørn ved landegrænsen. Tænk at et bredt flertal i det danske folketing vil 

gennemføre en lovgivning, der forbyder at hjælpe børn på flugt. “Regeringen vil afvise asylbørn ved grænsen,”. 

Det fremgår, at “I socialdemokratiet og SF ser man positivt på nødbremsen.”  

Rockwool Fonden anslår at der findes 18.000 illegale indvandrere. Politiet fanger 1 ud af 9.



Evt.

 Martin Henriksen er inviteret og vil gerne deltage i et stormøde. Klapsalver – altid godt med direkte dialog.

Bornholmergruppen: Planlægger et spejderløb – en labyrint hvor dansk asyllovgivning besværliggør vilkårene for 

asylansøgere. Bemanding af poster fra kl. 10-15. 

3. Kalender: 

Den 9.april 2017, kl.13-15 afholdes en demonstration på initiativ af Arendse Jacobi, under mottoet: 

“Medmenneskelighed.” !!!   Forsamlingen vedtog at deltage i denne demonstration og aflyse Sandholmmødet den

9. april.  Så næste Sandholmmøde er den 23. april.

Demonstrationen begynder ved Shellhuset på Frederiksberg og fortsætter til Københavns rådhus. Der bliver 

talere med henholdsvis jødisk, kristen og muslimsk baggrund. 

Pressemeddelelse udsendes i næste uge.

Den 3. april 2017 kl. 19-22

Inger Støjberg taler ved offentligt møde, arrangeret af venstre.                                                                              

                  Sted Allerød Gymnasium,                                       &nb 

sp;                                                                                                                 Rådhusvej 6 3450 Allerød

Den 23. april kl.14-15   Sandholmmøde


