Hvad gør BfA?
•

•
•
•
•
•

BfA demonstrerer fast foran asylcenter Sandholm, men også i
forbindelse med centrene Avnstrup og Kongelunden samt på Grønttorvet i
Odense. Se tid og sted for de forskellige steder på vores hjemmeside og
kom meget gerne og vær med!
BfA deltager med stor synlighed i Folkemødet på Bornholm.
BfA støtter både enlige asylansøgere og familier
For at nå ud til flest mulige, benytter vi os dog også af andre aktionsformer,
f.eks. læserbreve og optræden på gader med uddeling af løbesedler.
Vi holder også foredrag og stiller gerne op til debatmøder.
Vi deltager med andre NGO’er i konferencer og større demonstrationer
og fakkeltog.

Bedsteforældre for Asyl (BfA)
Bedsteforældre
for Asyl samlet
uden for
Christiansborg,
hvor BfA afbrød
ministerens
fremlæggelse af
Udlændingeloven
i Folketingssalen
ved at synge fra
Benny
Andersens
”Barndommens
Land”:

“Glem ikke gæstfriheden, for ved at være gæstfrie har nogle uden selv at vide
det haft engle som gæster.” (Heb.13:2)

Hvad kan du gøre for BfA?
Spred vores budskab og indignation til familie og venner! Vi har brug for dig
som frivillig! Desuden støtter mange Bedsteforældre for Asyl flygtningefamilier
på individuel basis. Du kan hjælpe os nå vores mål ved at møde op til vores
egne demonstrationer, deltage i vores stormøder, skrive læsebreve – også
selv om du er medlem af
en anden gruppe. Du
behøver ikke selv have
børnebørn. Arranger et
møde i dit netværk – BfA
stiller gerne op, men først
tilmelder du dig vores
nyhedsbrev.

Støt BfA!
Det er dyrt med vores eget
telt på Folkemødet.
Fonde og privatpersoner
har doneret betydelige midler til vores arbejde. For pengene har BfA
arrangeret og bidraget til begivenheder for flygtningebørn: juletræsfest,
cirkusforestilling, højskoleophold og transport. Vi kan bevidne, at gode
oplevelser væk fra hverdagen i et asylcenter trods alt kan tænde lys i
barneøjne. Tak for et bidrag til vores arbejde på konto i Skjern Bank reg.nr.
7780 konto 1930866. Se mere på: www.bedsteforaeldreforasyl.dk og følg
os på Facebook. Skriv til styregruppen, hvis du har spørgsmål.
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Der findes børn der må flygte,
men du har intet at frygte.
Ingen skal mishandle dig – håber jeg
Bedsteforældre for Asyl er en bevægelse, som er
uafhængig af politiske partier såvel af andre NGO’er og
erhvervs- og faglige interesser. Vores formål er at kæmpe
for en menneskelig, hensynsfuld og retfærdig behandling af asylansøgere og
flygtningefamilier, især af asylbørn. Vi taler med den vægt, som vores alder,
erfaring og det lange perspektiv giver.
Særskilt kæmper vi for, at FNs børnekonvention skal blive en naturlig del af
dansk lovgivning. Dette ville øge retssikkerheden for såvel asylbørn som
ethvert dansk barn.

BfA arbejder for at:
•

•
•
•

Danmarks asylpolitik ændres, så de afviste flygtninge, der ikke kan rejse
til det område hvorfra de er flygtet, ikke i årevis skal leve i usikkerhed og
udsigtsløshed
de skal have mulighed for et almindeligt liv blandt os andre med ret til
uddannelse og arbejde
asylansøgere med uddannelse og faglige kvalifikationer skal nyttiggøres i
det danske samfund
både konventionsflygtninge og flygtninge, der tildeles midlertidig
beskyttelse, skal have ret til familiesammenføring umiddelbart efter at de
har fået meddelt asyl

BfA har 10 krav

BfA kræver: Medmenneskelighed

til Danmarks behandling af asylansøgere, asylbørn og
flygtningefamilier:

•

1. På asyl- og flygtningeområdet skal Danmark
overholde alle de konventioner og aftaler, som
Danmark har underskrevet, og som skal sikre kvinder,
mænd og børns personlige frihed, værdighed og velfærd.
2. Menneskerettigheds- og Børnekonventionens bestemmelser om, at
familier ikke må splittes, skal overholdes. Barnets tarv skal sikres
gennem selvstændig sagsbehandling.
3. Institut for Menneskerettigheder skal som uafhængig instans kontrollere,
at konventioner, som Danmark har underskrevet, overholdes.
4. Flygtningenævnet skal sammensættes, så det sikrer dets uafhængighed
af regeringen. Nævnet skal respektere FN’s henstillinger, og dets
afgørelser skal kunne ankes til domstolene.
5. Ved ankomsten foretager politiet kun personregistrering. Derefter skal
asylansøgere have en uvildig vejledning i dansk asylprocedure under
medvirken af kvalificeret tolk, der ligeledes medvirker i den fortsatte
asylproces.
6. Hvis asylansøgeres sagsbehandling ikke er afsluttet inden 18 måneder
efter ankomsten, skal de have opholdstilladelse. Hvis afviste
asylansøgere ikke kan hjemsendes i løbet af 18 måneder efter afslag, skal
de have opholdstilladelse. Tidsfrister for sagsbehandlingen i hvert enkelt
led skal overholdes.
7. Efter 6 måneder i et asylcenter skal alle asylansøgere kunne flytte ud i
samfundet, arbejde og uddanne sig. De skal være omfattet af
sygesikring og af servicelovens bestemmelser. Børn skal straks efter
ankomst sikres adgang til normal skolegang og uddannelse.
8. Asylansøgere og afviste asylansøgere skal ikke kunne frihedsberøves
administrativt eller fængsles uden dom.
9. Som en fast procedure i asylbehandlingen skal sundhedspersonale tilbyde
screening for torturfølger. Torturofre skal straks tilbydes behandling.
Funktionsnedsættende posttraumatisk stresssyndrom skal anerkendes
som grund til humanitært ophold. I afgørelser af sager vedrørende
humanitær opholdstilladelse skal der ske en uvildig lægefaglig
rådgivning af justitsministeriet.
10. Asylansøgere, der er flygtet fra zoner med krig og krigslignende tilstande
- herunder zoner med borgerkrig - tildeles efter aftale med UNHCR
midlertidigt ophold. Hvis krigshandlingerne ikke er ophørt efter 3 år,
tildeles permanent ophold.
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•

Asylansøgere venter i årevis, uden ret til uddannelse eller arbejde, og
uden håb. Mange, afvises fordi de opfattes som utroværdige. Over 150
mennesker har tilbragt mere end 8 år i danske asyllejre. De skal derfor
have amnesti og OPHOLDSTILLADELSE NU!
Uskyldige børn lider i barndommen uden udviklingsmuligheder, med
traumatiserede forældre i et asylcenter. Alt for mange asylbørn får
livsvarige psykiske skader.

Vi véd, at det er sådan – vi har hørt deres historier – grædt med dem –
sommetider med held bistået i deres sagsbehandling, der ofte er fejlagtig og
urimelig langsom.

BfA kræver: Stop kynismen
Flygtninge er lovlydige, sårbare mennesker i fare og nød. De er uskyldige
ofre for krig, forfølgelse, mishandling, endda tortur i deres eget land. De har
brug for beskyttelse og ekstra hensyn. Flygtninge kan ikke underkastes de
krav, som udlændingeloven stiller til indvandrere.
På Asylcentrene findes kvinder, der søger asyl, bl.a. pga. kønsrelateret vold,
voldtægt og seksuel vold i krigszoner, omskæring, tvangsægteskaber,
risiko for æresdrab, syreangreb og menneskehandel.

•
•

Asyllovgivningens jernhånd misbruges som advarsel til andre flygtninge.
Det går udover uskyldige flygtningebørn.
Familier splittes, velintegrerede børn tvangsudvises – men reddes
undertiden af venner og klassekammerater med hjertet på rette sted.

Stemmer denne kynisme med folkets ønske?

Marwa og Madu
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Der findes børn der må flygte,
men du har intet at frygte.
Ingen skal mishandle dig – håber jeg
(fra ”Barndommens Land” af Benny Andersen)

3

