
           Bedsteforældre for Asyl     
     Stadeplads 334 ud for Storegade 45

 BfA’s aktuelle krav til Danmarks udlændingepolitik:

Alle danske børn og deres mødre i de syriske fangelejre hentes hjem NU
Udvisning af syriske flygtninge fra Danmark stilles i bero
Danmark skal hvert år modtage mindst 500 kvoteflygtninge
Udrejsecentre og Ellebæksfængslet skal lukkes
Statsløse familier og flygtninge, der i årevis har været interneret i danske 
flygtningelejre, gives opholdstilladelse i Danmark

Program FREDAG:
kl. 10: Vi synger “Håbets Træ” ud  med “Barndommens Land” 
kl. 12 og 16:         Revy    “Indvandrere og os andre” 
kl. 16.30:  Vibeke Nerup inteviewer ung kvinde om hendes
                 “flugt fra Iran og livet som flygtning I Danmark”

Program LØRDAG: 
kl. 10.30: Johannes Pedersen om “Menneskerettigheder”
kl. 11 og 15:         Revy     “Indvandrere og os andre” 
kl. 12: Debattelt på Kirkepladsen: “Danske børn i Syrien skal hjem” 
Knud Foldschack og Natascha Rée Mikkelsen. Ordstyrer Knud Vilby 
kl. 14: Ruben Engelhardt synger og spiller egne ballader
med udgangspunkt i medmenneskelighed. Kom og syng med
kl. 16: Debattelt på Kirkepladsen: 
“Udviklingen i udlændingepolitiken fra 2001 til i dag" 
Indleder: Direktør Louise Holck, Institut for Menneskerettigheder 
“Hvad gør stramningerne i udlændingeloven ved os som mennesker”
Indleder: Biskop Henrik Stubkjær.       Ordstyrer Knud Vilby

Bedsteforældre for Asyl  -  Quiz 2021
.

1) Hvem fastslår, at “målet er nul asylansøgere i Danmark”
A. Inger Støjberg B. Mette Frederiksen C. Pernille Vermund

2)  I 2020 modtog Sverige 4.800 og Norge 3.500  
     kvoteflygtninge. Danmark vil for 2021 modtage
      A. 2.000        B. 1.000        C. 200  kvoteflygtninge

3) En afvist asylansøger i et udrejsecenter, der ikke 
    samarbejder med Hjemrejsestyrelsen, modtager hver 
    14. dag            A. 0 kr.           B. 200 kr.         C. 500 kr.

4) 42 asylansøgere har siddet fast i asylsystemet i mere 
     end 10 år. Det længste ophold er på
                             A. 13 år          B. 17 år            C. 27 år

5) Udrejsecentre skal være så ubehagelige som muligt. 
     Begrundelsen er, at de skal
     A.  tvinge beboerne til at hjemrejse frivilligt
     B.  hærde børnene til et fortsat liv som flygtninge
     C.  få beboerne til at forsvinde og gå under jorden

6) En enlig flygtning med opholdstilladelse, men uden  
    arbejde, får i selvforsørgelses- og hjemrejseydelse 75.000
    kr./år før skat.  En person på et udrejsecenter koster
        A. 60.000 kr./år     B. 100.000 kr./år     C. 300.000 kr./år

7) Hjemtagelse af danske børn fra syriske flygtningelejre 
     udgør IKKE en terrortrussel.   Hvem mener det?
        A. Dansk Folkeparti         B. Socialministeriet
        C. Politiets Efterretningstjeneste

www.bedsteforaeldreforasyl.dk   
følg os på Facebook             

http://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/

