
 

Bedsteforældre for Asyl 
. 

Kan du svare på følgende: 

Hvad fejrede Inger Støjberg sine første 50 
stramninger af Udlændingeloven med?  
A. Drømmekage   B. Lagkage   C. Citronmåne 
. 
Hvad er Kærshovedgård i Midtjylland? 
A. Et feriecenter for flygtninge 
B. Et økologisk landbrug 
C. En fængselslignende lejr for afviste    
    asylansøgere 
. 
I Danmark er der 40 asylcentre. Hvor mange 
asylansøgere venter her i maj 2017? 
A. 2410    -  B.  7140  -  C.  12470 
. 

Hvor mange uledsagede mindreårige  
kom til Danmark i 2016? 
A. ca. 600   -   B. ca. 900  -   C. ca. 1200  
 . 
Hvor mange flygtninge mener Martin Henrik- 
sen fra DF at Danmark burde tage om året? 

  A. 10.000     -    B. 500     -    C.  0 
 
Hvad synes du selv? 

      2017 

Bedsteforældre for Asyl 

telt B14, Nordlandpladsen 

BfA-EVENT i telt J38, Kæmpestranden:  

hos Institut for Menneskerettigheder   
fredag kl.12 Kærshovedgård udrejsecenter 
KristenDemokraternes formand Stig Grenov  
 

EVENTS i BfA’s telt B14: 
 

fredag kl.13.30 Kvinder som asylansøgere 
Tove Krag og Ida Harsløf, Kvindefredsligaen 
 

fredag kl.15  Kærshovedgård  
To afviste asylansøgere fra udrejsecentret 
 

lørdag kl.10-13  Asylsystemets Labyrint 

-  oplev den ulidelige ventetid i et asylcenter 
EU-kommisionens Flygtningeudfordring 
 

lørdag kl.15 Kvinder på flugt.  
Michala Bendixen, Refugees Welcome  
 

Håbets Træ synges ud hver dag 

Lykkehjulet: test din viden om asylpolitik 
 

Kontaktperson træffes på mobil 4229 7104    



 

Bedsteforældre for Asyl 

kræver medmenneskelighed 

  Bedsteforældrene deltager i folkemødet,  
fordi dansk asylpolitik er umenneskelig 

 

BfA har 10 krav til dansk asylpolitik       
 

1.  På asyl- og flygtningeområdet skal Danmark 
overholde alle gældende konventioner, for at 
sikre børn og voksnes frihed og velfærd. 

2.  Familier må ikke splittes. Barnets tarv skal  
sikres gennem selvstændig sagsbehandling. 

7.  Efter højst 6 måneder i asylcenter skal 
asylansøgere kunne flytte ud i samfundet, 
arbejde og uddanne sig. 

8.  Asylansøgere skal ikke kunne frihedsberø- 
ves eller fængsles administrativt uden dom. 
Det skal også gælde, selv om de er afviste. 
. 

9.  Sundhedspersonale skal tilbyde alle screning 
for torturfølger.  
Torturofre skal straks tilbydes behandling. 

     Læs alle 10 krav i den fulde ordlyd  
på www.bedsteforaeldreforasyl.dk   

 

Bedsteforældre for Asyl 

kræver medmenneskelighed 

 

Brug koden til 

BfA’s hjemmeside og se 
Events  med Tid og Sted 
Sidste Nyt 
                                              

Vi glemmer, at det kunne være os selv, 
der boede i et land, vi måtte flygte fra ... 
 

 

I 10 år har BfA stået foran Sandholmlejren 
i protest mod dansk asyllovgivning. 
. 
Regler for familiesammenføring ændres hele tiden. 
Mindreårige er adskilt fra deres forældre i 3-4 år. 
33 selvmordsforsøg i 2016 blandt unge under 18. 
 

http://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/

