Bedsteforældre for Asyl
Demonstration søndag 14. januar 2018 kl. 14
Fra Sandholm til udrejsecentret Sjælsmark
Referat.
Deltagere: 100 da vi nåede frem til Sjælsmark + presse .
Ordstyrer: Vibeke Nerup

Vejrlig : Koldt!

referenter: Kis og Finn Kapel

På Sandholm orienterede Vibeke Nerup om demonstrationens planlagte forløb, hvorefter deltagerne
vandrede til Sjælsmark, adskillige med skilte med ordlyden : ” DANMARK GØR BØRN FORTRÆD ”
Nannas harmonikaspil modtog os ved Sjælsmark!
1. Leif Bork Hansen fortalte om livet, som det former sig i Udrejsecentrene Sjælsmark og Kærshovedgård.
I centrene er alle aldersgrupper repræsenteret. Børn og voksne i alle aldre. Der uddeles ingen penge, men
der uddeles mad. Det foregår i kantinen, hvor et skilt på engelsk indskærper:” Mad og bestik må IKKE
bringes ud af kantinen.”
Leif nævnte, som eksempel på beboerne, to kurdiske mænd:. Flyttet fra Iran 1979, ophold i skiftende
centre i Irak, anerkendt som flygtninge af UNHCR og af FN’s flygtningenævn, flygtet til DK, men efter to år
her: udvist .. og nu sidder de I Sjælsmark på ubestemt tid. Leif mindede om Hannah Arent’s The Banality of
Evel, i hvilken hun siger:
” i den grusomme behandlingen af mennesker føler ingen sig skyldige, fordi de ”bare” ekspederer….”
Leif sluttede af med at sige, at vi bliver stående, til disse umenneskelige forhold er ændret, og tilføjede:
”måske i vores levetid.”
Else Lidegaard læste et digt af William Heinesen. Til motivation og opmuntring.
2. Mette Roerup orienterede om Høringen på Christiansborg d 25. januar, ” Afviste asylansøgeres børn i
asyl- og udsendelsescentre”, hvor bl.a. Olav Hergel deltager, men hvor politikerne, som ellers er så emsige
for disse centres eksistens, indtil videre brillerer ved deres fravær. Der er endnu pladser!
Der orienteredes om, at der i Politikken næste søndag vil være en helsidesannonce, hvor 135 kendte
personer protesterer over, at Danmark gør børn fortræd.
3. Det meddeltes, at Venskabsprisen fra SOS mod Racisme til BfA uddeles d. 31. januar i
Verdenskulturcentret. Program er udsendt.
4. Næste møde 28.01.18 foran Sjælsmark. Ordstyrer: Nina Lørring, referent: Gerd Gottlieb..
5.Eventuelt: Carl Erik Foverskov opfordrede til at støtte indsamlingen til familiesammenføringen af en
somalisk familie. Det kan ske på flg. Banknummer: 4820 4820762924. Ved en donors udlæg blev familien
forenet juledag, men donorens udlæg skal jo dækkes. Link til artikel i Allerød Nyt er medsendt.
6. Varm the og æbleskiver!

Til slut sang vi Benny Andersens: ”Barndommens Land”

