Referat af demo foran Sandholm søndag den 22. marts 2015
Tovholder Nina Lørring, Referent: Inge Lynge, suppl. Af Nina
14 bedsteforældre var mødt op på den bidende kolde forårssøndag.
1. Lange ophold: Der er forældreinitiativer til støtte for vores to børnefamilier med
meget lange ophold, efter at deres ansøgninger om ophold begrundet bla i
børnenes tarv blev afvist. BfA deltog i stor fakkeldemo i Hvalsø ( se Politike 19
marts ). Det er efterfølgende meddelt at US vil genoptage sagen. I Allerød er en
underskriftindsamling sat i gang af forældre til klassekammeraterne , se facebook :
Ibrahim og Özlem – og skriv under.
Leif Bork Hansen omtalte en familie i Rødby, som var kommet hertil i 1992.
Datteren var i 2011 blevet gift med en mand fra Kosovo og de har fået 2 børn. De
søgte familiesammenføring lidt for sent, hvorfor manden må rejse ud hver 3. måned, da
han ikke har opholdstilladelse. De søger igen og Leif mener de vil ende med at få
opholdstilladelse, men at bureaukratiet er urimeligt og kører familien ned, før det er
sket. Det drejer sig om meget stærkt traumatiserede mennesker.
2. Sidste nyt om Sjælsmark: Ingrid Hjarnaa har været til borgermøde i Trommen. Der
deltog 150, overvejende naboer til kasernen. Der var en meget hadsk stemning,
især vendt mod Politiet og Udlændingestyrelsen.
Udlændingestyrelsen begrundede placeringen i Sjælsmark med at den ligger tæt på
Sandholm, hvorfra de fleste beboere kommer, og hvor Rigspolitiet er til stede. Der er
kort til Lufthavnen.
Kriminalforsorgen driver centret. Inspektør Wrestling erklærede at de er i stand til at
takle mennesker af alle slags med både hårde og bløde midler. Der er 2 grupper,
2 lejre med ståltråd imellem:
A. Korttids ophold - asylsøgere, der ifølge Dublinforordningen skal videre til et
andet land samt de ’helt grundløse’, der skal udvises med det samme.

B Udlændinge på tålt ophold og afviste asylsøgere, der ikke vil samarbejde
om hjemsendelse og ikke (for tiden) kan tvangshjemsendes.
Der er 80 beboere, men antallet forventes snart på 130. Der er kønsadskilte
afdelinger. De små værelser deles af 2. der er køjesenge, bord og stol, stik til Tv,
hvis man er så heldig af have et. 3 daglige måltider på bestemte tidspunkter. Maden
leveres udefra. Ingen kontante penge, ingen som helst beskæftigelsesmuligheder
endnu. Røde Kors har sundhedscenter og skal forestå undervisning, når der
anbringes børnefamilier. ( Fotos kan ses på vores hjemmeside )
Der var repræsentanter fra politi, udlændingestyrelse, DRK samt 2 beboere fra
området. Disse klagede over en manglende risikovurdering. Politiet forklarede at de
havde lavet hastighedskontrol i området for at være til stede. Alligevel havde der
været indbrud 50 meter bag politibilen! Asylsøgerne, der skal udsendes, får besked
om at tage til Sjælsmark, men halvdelen møder ikke op, så man må forvente flere
’går under jorden’ og vel også tyverier, når de ingen penge får udleveret.
Ingrid Hjarnø og Kirsten Bitsch har aftalt at skrive til Kriminalforsorgen i maj og stille
spm. samt lægge op til at få fængselsinspektøren til at deltage i stormødet i
september. Brita Bastogi foreslår også deltagelse af folketingspolitiker
3. Børns mulighed for klageadgang til FNs børnekomite: Der har været 1.behandling
af regeringens forslag om at ratificering af FN´s valgfrie protokol af 19.dec 2011 til
FN´s konvention om Barnets rettigheder. Tilsynedladende bred enighed om dette i
Folketinget. Det betyder at der fremover bliver klagemulighed til FN¨s nyoprettede
Børnekommite. Men en FN udtalelse vil ikke være bindende for den danske
regering !! Alligevel er det nok et lille fremskridt for retssikkerheden ?
4. Meddelelser fra Styregruppen
- BfA har fået henvendelse omkring 1.maj i Fælledparken. Der var enighed i Styregruppen
og forsamlingen om, at vi i år ikke laver en fælles aktivitet . - Vi er i dialog med den
nystartede forening ” Hillerød byder velkommen ” og har bedt dem om at komme en
søndag for at fortælle om deres initiativer. - Vi har fået en henvendelse om at være
opmærksomme på de tjetjenske flygtninges vanskelige situation og har inviteret til at

fortælle os om dette en søndag. – Huske Asylfestival i Trampoinhuset 23-25 april. Mere
oplysning senere.
-Henrik Mottlau oplyser at Røde Kors inviterer til åben ”informations bazar” lørdag den 9.
maj kl. 10-15. Det sker i bygning 4, den store sal i Center Sandhol, Sandholmgårdsvej 40,
3460 Birkerød. Der bliver opstillet borde, så man kan tage informationsmateriale med. En
lang række rådgivere en inviteret: Dansk flygtningehjælp, Hjemrejserådgivningen,
Trampolinhuset, Refugees wellcome, Bedsteforældre for Asyl, Børnebørn for Asyl,
Aidsfondet, Københavns Retshjælp, Center mod menneskehandel, LBGT Asylum.
Program: Kl 10:00 -12:30 rådgivning, 12:30 – 13:00 frokost, 13:00 – 15:00 rådgivning
Rådgivning og muligvis underholdning. Vi mener BfA skal deltage, evnt en
formiddagsgruppe og en eftermiddagsgruppe på 2-3 personer
Deltagere bedes melde sig til styregruppen@bedsteforaeldreforasyl.dk,
-Da BfA’s kasse er lidt slunken oplyser Ingrid Hjarnaa, at der på næste stormøde vil blive
indsamling til aktiviteterne.
5 Folkemødet på Bornholm: Gruppen døjer for tiden med at få tid nok i de lovede
lokaliteter til de tre Debatter der er planlagt. Forhåbentlig er dette på plads inden
næste Stormøde. Næste Borrnholmermøde 10 april kl 10 i Trampolinhuset.
Interesserede er velkomne til at deltage.
5. Evt.: Leif Bork Hansen omtaler den tvivlsomme situation omkring
tvangshjemsendelse til Afghanistan. Selv om det er bekræftet at der er kommet
henvendelse fra Afghanistan at man ikke vil modtage tvangshjemsendte, har
udviklingsministeren, Mogens Jensen givet udtryk for at det problem nok kan løses.
Han har lige været i Afghanistan for at uddele udviklingsbistand!.( der kommer link
til BT´s omtale fra i lørdags på hjemmesiden )
- Hold øje med et spændende arrangement i Politikens hus : En teaterevent, der
sætter fokus på processen i Flygtningenævnet. Der er planlagt 4 opførsler og vi
opfordres til at møde op.
- Lyngby sogn har dannet gruppe for nye flygtninge og planlægger festlig
sammenkomst 10. april.

Således beriget sluttede vi med vores sang.

