BfA’s 10 KRAV TIL DANSK ASYLPOLITIK
1.

Danmark skal efterleve ånd og bogstav i alle de internationale
konventioner, som Danmark har tiltrådt.

2.

Menneskerettighedskonventionens bestemmelser om familiens
enhed skal respekteres. Barnets tarv skal i alle asylsager sikres
gennem selvstændig sagsbehandling.

3.

FN’s Børnekonvention skal indskrives i dansk lovgivning.

4.

Uledsagede børns ret til hurtig familiesammenføring skal
respekteres.

5.

Udlændingestyrelsens behandling af asylsager skal
effektiviseres, kvalitetsikres og afsluttes hurtigt.

6.

Flygtningenævnet skal fungere uvildigt og uden vilkårlighed.

7.

Efter 6 måneder i en asyllejr skal asylansøgere ud i samfundet,
arbejde og uddanne sig. Børn skal tilbydes normal skolegang.
Alle skal omfattes af sygesikring og serviceloven.

8.

Afviste asylansøgere, som ikke kan udsendes i løbet af 6 mdr.
efter afslag på asyl, skal gives opholdstilladelse.

9.

Afviste børn og børnefamilier, som ikke kan udsendes 6 mdr.
efter afslag på asyl, skal gives permanent opholdstilladelse.

10. Udrejsecentrene Kærshovedgård og Sjælsmark skal lukkes!

Se mere på www.bedsteforaeldreforasyl.dk
Følg os på facebook. ‐ Brug QR‐koden

Tilmeld dig BfA‐Nyt på hjemmesiden.
Kom til demonstrationerne,
hvis du vil vide mere eller være med.

Bedsteforældre for Asyl

Bedsteforældre i protest foran Udrejsecenter Sjælsmark

Bedsteforældre for Asyl er en bevægelse med det formål at
ændre den umenneskelige danske asyl‐ og flygtninge‐
politik med krav om, at asylansøgere og flygtningefamilier
får en respektfuld og menneskelig behandling i Danmark.
BfA er uafhængig af politiske partier.
BfA har især fokus på de
lange og nedbrydende
ophold i asylcentre og
ikke mindst børnenes
sårbare situation.
BfA´s KRAV TIL DANSK
ASYLPOLITIK

– se bagsiden

POLITISKE AKTIVITETER
Bedsteforældre for Asyl blev startet i oktober 2007 med en demon‐
stration foran Sandholmlejren. Her stod BfA hver søndag frem til
januar 2018.

Her opbevares mennesker bag gitter

PRAKTISK HUMANITÆRT ARBEJDE
Bedsteforældre for Asyl støtter enkeltpersoner og familier i
asylcentrene og følger dem videre, hvis de får opholdstilladelse.
Det gør BfA ved:

Siden har BfA stået foran
Udrejsecenter Sjælsmark
hver 2. og 4. søndag i hver
måned i protest mod de
umenneskelige vilkår i
lejren.
Demonstrationerne er altid
forberedt med en aktuel
asylpolitisk dagsorden.

Tillige afholdes demonstrationer i indre København, for tiden 1.
onsdag i hver måned, tid og sted – se hjemmesiden.
BfA deltager i den offentlige debat med læserbreve, kronikker og
foredragsvirksomhed. BfA har arrangeret høringer på
Christiansborg, søger jævnligt foretræde for folketingsudvalg og
skriver høringssvar til lovforslag.
Stor opmærksomhed fik ” Sangen i Folketinget”. Under behandling
af endnu en stramning af asylpolitiken sang 30 bedsteforældre i civil
ulydighed Benny Andersens ”Barndommens Land”.
I år deltager BfA for 6. gang i
Folkemødet på Bornholm med
debatter og events.
”Håbets Træ” overrækkes hvert år
til Bornholms borgmester og bliver
plantet på en bornholmsk skole.

Besøg i asylcentrene,
hvor vi formidler
kontakter og
knytter venskaber.
Tilrettelæggelse af
udflugter og andre
aktiviteter for
børnefamilierne.
Vi yder lektiehjælp til børn og voksne, oversætter dokumenter og
deltager som bisidder i forhold til myndighederne. Ofte har vi set en
positiv effekt af vor deltagelse i sagsbehandlingen.
For tiden er det prak‐
tisk humanitære
arbejde koncentreret
omkring Udrejsecenter
Sjælsmark, fordi
Kriminalforsorgen her
effektivt udmønter
ministerens politik:
”Her skal det være
utåleligt at opholde sig!”

Kvindecafé i asylcenter

Det humanitære arbejde giver BfA viden og indsigt som
baggrund for vores politiske virksomhed.

