
Bedsteforældre for Asyl

Referat af demonstration foran Sandholm,  Søndag den22. Okt. 2017 kl.14-15

Tovholder: Arne Normann                                                    Referent: Birgitte Kjersgaard

1. Siden sidst:
Nina Lørring: En hilsen fra Tirana. Nina har besøgt sine asylbørnebørn. De har det 
nogenlunde godt.
Den største trussel mod vores frihed er ikke terroristerne men vores egne politikere. 
(Tegning Politiken, hvor Inger Støjberg saver den gren over, som hun selv sidder på

2. Malak-sagen ved Leif Borg
Se Malak i øjnene. Leder Politiken 22.10 Christian Jensen. Malak fra Marokko er et af 
de flere end 100 børn der er født og opvokset i Danmark, uden at vide om de er købt 
eller solgt. Enhver kan se, at vi gør et barn fortræd. Politikerne på Christiansborg siger,
at de ønsker at gøre godt, men deres politik gør ondt. Og desværre nægter mange af 
dem at se Malak – og dermed deres egen politik i øjnene. 
Den marokkanske ambassadør mener ikke, det kan være barnets tarv.

3. Høring på Christiansborg om afviste børnefamiliers lange ophold i asyl- og 
udsendelsescentre. 
Høring 25. januar De 120 børnefamilier der har ventet i årevis på at få afklaret deres 
situation. 1-2 cases – psykolog fra Røde Kors om de psykiske aspekter – 
børnekonventionen. Alle partiers Integrationsordførere inviteres. 
Der er en del administrativt arbejde, listeførere-kort-m.v., så gruppen vil gerne have 
hjælp – gode ideer – hvem vil???

4. BfA´s 10-års markering
Der er kommet rigtig mange meget positive tilbagemeldinger på invitationen.  
Bl.a. fra Et Anstændigt Danmark: Hvor er det flot og beundringsværdigt, hvad I gør og 
bliver ved med og bliver ved med. Selvom det går så forfærdeligt den forkerte vej. Jeg 
løb meget hurtigt beretningen igennem og blev igen mindet om jeres seje kamp, både
i al stilfærdighed og med højlydt sang og protest. I sne som i slud – skal budskabet ud.
Vi mødes på søndag den 29. lidt i 14. Medbring gerne blomster og vaser samt kager
til kaffen, som Røde Kors serverer.

5. Problemer med udsendelse af nyhedsbreve
Der har i et stykke tid været problemer med at få mail (nyhedsbreve, dagsordner, 
referater) til alle. Hjemmesideteknikeren har arbejdet på sagen, og den skulle være 
ordnet. Skriv til webmaster eller post@henrikmottlau.dk, hvis du i lang tid ikke 
modtager noget ...

6. Eventuelt
Jørn Nerup: Lægegruppen har udarbejdet et skarpt høringssvar til folketingsudvalget 
om Inger Støjbergs forslag om,at unge flygtninge, der lyver om deres alder, aldrig skal 
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kunne få ophold i Danmark! Flygtningebørn ved ikke nødvendigvis, hvor gamle de er. 
Bestemmelse af alder (hånd- og tandskanning) giver ikke et retvisende billede af 
barnets kronologiske alder. Ligesom udviklingen i knoglemasse foregår i forskellige 
tempi efter, hvor man er vokset op. Svenske og norske undersøgelser er nået frem til 
samme konklusion som Lægegruppen.

7. Beretning fra besøg på Sjælsmark Udsendelsescenter, hvor Maja Smed Andersen, 
lærer, politiker, menneskeretsforkæmper og ven. Stærkt forkortet udgave. 

            Den fortabte familie. 

”Sidst i august 2017 besøgte jeg familien på Sjælsmark Udrejsecenter. Jeg kendte familien 
fra Hanstholm, hvor jeg i en periode havde arbejdet som lærer for de flygtningebørn, som    
boede på asylcentret. I maj måned 2017 blev familien sendt til Sjælsmark Udrejsecenter. 
Den dag i august var første gang jeg besøgte Sjælsmark, og det var en meget trist oplevelse. 
Familien bor på et værelse i en af de gamle bygninger, som engang fungerede som kaserne.
Området omkring bygningerne ligner noget fra 2 verdenskrig, med gammelt slidt asfalt og
hegn alle vegne. Jeg så  ingen tegn på at der boede børn i området. De må ikke lave mad på
Sjælsmark, al mad skal de spise i kantinen. Familien fortæller at maden er dårlig, det virker   
som om den er 2-3 dage gammel og nogle gange er maden ildelugtende. 

Familien nåede at bo næsten 3 år på Hanstholm Asylcenter og børnene gik i dansk skole        
med danske børn på Hanstholm Skole. Da de kommer til Sjælsmark, satte man børnene i en 
klasse med andre, som ikke kunne tale og forstå dansk. 

Efter mit besøg kontaktede jeg skolen, her fik jeg at vide at børnene var udskrevet af skolen
og ingen ville tage ansvar. Jeg ringede til Sjælsmark, som bliver drevet af kriminalforsorgen,
men de ville ikke snakke med mig om familien. Jeg skrev til Røde Kors og spurgte til 
børnenes  skolegang, men de svarede ikke. 

De laver ingenting, og sådan har det nu været i 5 måneder. 
De ved ikke, hvor længe de skal vente eller, hvad de venter på. 

Jeg bliver meget trist når jeg oplever at vi behandler mennesker så dårligt i mit eget land.  
Som barn var jeg stolt af at være dansker, fordi vi dengang var kendt som et godt og
næstekærligt land. Nu skammer jeg mig over mit land og den måde det politiske system
behandler flygtningene på. Jeg håber der er nogle som kan hjælpe denne familie, for det er
ikke til at holde ud at være vidne til deres triste skæbne og de fortjener så meget mere af
livet!!” 

Tovholder og referent 12. november   Leif Bork  og  Birgitte Kjersgaard
Tovholder og referent 26. november   Vibeke og Jørn Nerup


