Bedsteforældre for asyls Demonstration foran Sandholm,
Søndag den 27. august kl.14-15
Referent: Birgitte Kjersgaard
Referat:
Advokat Jytte Lindgaard Deltog i mødet, Høringssvar om uledsagede flygtningebørn på
”Høringsportalen.”

1.Siden sidst:
a) Vi var nogle stykker til åbent hus i Center Sandholm. Vi blev vist rundt på centret og oplyst om
vilkårene for beboerne. Vi var også på besøg hos udlændingestyrelsen og politiet, hvor vi fik fortalt om
arbejdet der.
En snak om Center Sandholm før og nu.
2. Uledsagede flygtningebørn
Flygtningebørn, der kommer alene ti Danmark, kan risikere at vente i mange år, inden de overhovedet
kan begynde at søge asyl. Ifølge udlændingestyrelsen venter de på at blive modne nok. Noget vi valgte
at følge op på.
Børns vilkår har enkelte opkald på børnetelefonen henviser til Røde Kors, Refugees Welcome m.v.
På Center Sandholm, som jo er modtage center er der nogle uledsagede flygtningebørn indkvarteret.
Olav Hergel har skrevet en spændingsroman om en flygtningedreng fra Sandholm. ”Flygtningen.
Vi talte også om der ikke skulle skrives et høringssvar???????????????
3. Socialdemokratisk ønske om lukning af muslimske friskoler.
Politiken: Peter Kemp – Selv hvis man kan bøje juraen, kan man ikke uden videre bøje den etik,
der ligger i den demokratiske tradition. - Frihed for Loke såvel som for Thor –
Her blev det især nævnt at det jo var den danske kontrol med friskoler der har fejlet..
4. Diaspora er en stor resurse.
Politiken Kroniken 23.08.17
Folk har altid ind- og udvandret, det kan ingen mure lave om på. Diaspora er blevet nøgleordet i
forsøgene på at realisere en gensidig frugtbar kontakt mellem dem der rejser ud og dem der bliver
tilbage. Der oprettes ministerier, afdelinger eller organisationer for diaspora.
5. Flygtningebørn der lyver om deres alder
De skal sendes hjem. (Ministre kan nøjes med en næse).
Det er jo børn og der er mange fejlmuligheder og så i tolkningen kan der opstå fejl.

6. Tovholdere referenter.

7. Input hjemmeside!

8. Kommende møder
Næste møde foran Sandholm: 10.september kl.14.
STORmøde 12. 09 kl. 11 Ericavej 149 Netværkshuset.
25. september Netværk for demokrati: Konference om flygtningespørgsmål på Christiansborg
med Mogens Lykketoft som oplægsholder
Bk

