
      BfA’s 9 KRAV TIL DANSK ASYLPOLITIK 
.     
1.   Danmark skal efterleve a�nd og bogstav i alle internationale
       konventioner, som Danmark har tiltra�dt.

2.   Menneskerettighedskonventionens bestemmelser om
       familiens enhed skal respekteres.

3.   Barnets tarv skal i alle asylsager sikres gennem selvstændig
       sagsbehandling.

4.   FN’s Børnekonvention skal indskrives i dansk lovgivning.

5.   Uledsagede børns ret ifølge Børnekonventionen til hurtig
       familiesammenføring skal respekteres.   

6.   Efter 6 ma�neder i en asyllejr skal asylansøgere ud i samfun-
       det, arbejde og uddanne sig. Børn skal tilbydes normal sko- 
       legang.  Alle skal omfattes af sygesikring og serviceloven.

7.   Afviste asylansøgere (herunder børn og børnefamilier),
       som ikke kan udsendes inden 12 mdr. efter afslag pa�  asyl,
       skal gives opholdstilladelse. 

8.   Ingen Asylansøger ma�  ufrivilligt udsendes til lande, hvor 
      de ifølge FN kan risikere at blive forfulgt

9.   Udrejsecentrene Kærshovedgaard, Avnstrup, Sjælsmark og
      Ellebækfængslet skal lukkes.

Se mere pa�  www.bedsteforaeldreforasyl.dk eller brug koden. 
følg os pa�  Facebook.

  Tilmeld dig BfA-Nyt pa�  hjemmesiden.
  .
  Kom til BfA’s demonstrationer,    
  hvis du vil vide mere eller være med.   

                                                                                                                      02.22

            Bedsteforældre for Asyl 
Her i Udrejsecenter 
Avnstrup dybt ind i 
Bidstrup skovene ved 
Hvalsø gør Danmark 
børn fortræd. 

Det er også dit ansvar! 

Bedsteforældre for Asyl er en bevægelse uafhængig af 
politiske partier. BfA ønsker at ændre den danske asyl- 
og flygtningepolitik og kræver, at asylansøgere og 
flygtningefamilier fa� r en menneskeværdig behandling i 
Danmark.    
Lad dem deltage pa�  arbejdspladser og uddanne sig som 
alle andre her i landet. Sa�  har de en ballast, uanset om 
de skal integreres eller rejse hjem.

BfA har især fokus pa�  de
lange og nedbrydende
ophold i asylcentre og 
ikke mindst børnenes
sa� rbare situation.

.BfA´s KRAV TIL DANSK
ASYLPOLITIK 
                       – se bagsiden



                                    POLITISKE AKTIVITETER  
BfA startede i okt. 2007 foran Sandholmlejren og er siden fortsat 
med at demonstrere foran de sjællandske asylcentre 

Nu sta� r BfA foran Udrejsecentrene Sjælsmark hver den 2. og foran 
Avnstrup hver den 4. søndag i ma�neden i protest mod de 
umenneskelige vilka� r i lejrene.

Demonstrationerne har altid en aktuel asylpolitisk dagsorden..             

Pa�  hjemmesiden er der en oversigt over kommende 
demonstrationer og arrangementer. 

BfA deltager i den offentlige debat med læserbreve, kronikker og 
foredragsvirksomhed. BfA har afholdt høringer pa�  Christiansborg, 
søger jævnligt foretræde for folketingsudvalg og skriver løbende 
høringssvar til de utallige stramninger af udlændingeloven. 

BfA har deltaget i Folkemødet pa�  Bornholm i eget telt siden 2013.
Svend Brinkmann: ”Et af Folkemødets mindste telte, men med et 
af de vigtigste budskaber. De utrættelige Bedsteforældre for Asyl.”  
I stedet for Bornholm deltager BfA nu i Folkemøde Møn.

I 2010 fik 30 bedsteforældre stor opmærksomhed, da de i civil 
ulydighed sang Benny Andersens ”Barndommens Land” i Folke-
tinget under behandling af endnu en stramning af asylpolitikken.

PRAKTISK HUMANITÆRT ARBEJDE
Bedsteforældre for Asyl støtter enkeltpersoner og familier i 
asylcentrene og følger dem videre, hvis de fa� r opholdstilladelse.

    
      Det gør BfA ved:
     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 bisiddere i forhold til myndighederne. Ofte har vi set 
en positiv effekt af vor deltagelse i sagsbehandlingen.

For tiden er det praktiske
humanitære arbejde
koncentreret i Udrejsecenter
Avnstrup.
Desuden arbejder en særlig
gruppe ha� rdt pa�  at fa�
regeringen til at forsta� , at den
er nødt til at hente de danske
børn hjem fra de syriske
fangelejre”.

På udflugt bliver der med glæde lavet mad

Det humanitære arbejde giver BfA vigtig viden, 
som danner baggrund for vores politiske virksomhed.


