Bedsteforældre for Asyls Demonstration foran Sandholm, 12. nov. 2017
Referat
Referent: Birgitte Kjersgaard

Tovholder: :Leif Bork

1. Siden sidst:
Inger Støjberg besøger Sjælsmark.
Fra radioavisen:
Johanne Schmidt Nielsen: Det var en klokkeklar aftale, da vi indgik aftalen, at børn ikke skulle
bo der, med mindre at udrejse var umiddelbart forestående. Enhedslisten har nu trukket sig
fra aftalen.
Formanden for børns vilkår: Børn bør ikke bo på Sjælsmark i mere end 14 dage.
I øvrigt: det er helt urimeligt, at børn skal opholde sig på Sjælsmark. – Børnene er bange for
at være i kantinen – Det skal ikke gå ud over børnene.
Optrinnet i Sjælsmark beskrevet meget énsidigt, beboerne i Sjælsmark vidste ikke, hvad
ministeren ville og troede, de ville kunne komme til at tale med hende. Da de ikke kunne
komme til det, blev en kvinde fortvivlet og forsøgte at komme i kontakt med ministeren, men
blev i stedet ramt af ministerbilen.
Det er forsøgt at levere overskudsmad til familierne i Sjælsmark, men det blev pure afvist.
2. Høring på Christiansborg om afviste børnefamiliers lange ophold i asyl- og

udsendelsescentre.
Høring 25. januar De 120 børn, der har ventet i årevis på at få afklaret deres situation. 1-2
cases – psykolog fra RK psykiske aspekter – børnekonventionen. Integrationsordførerne. Der
er en del administrativt arbejde- listeførere-kort-m.v., så gruppen vil gerne have hjælp –
gode ideer – hvem vil???
Der arbejdes på en klage til menneskeretskommissionen.
Appel om amnesti til disse børn og deres familie. Der er stadig ikke plads i Herberget.
3. BfA´s 10-års markering søndag den 29. oktober.
Kristeligt dagblad – Rune Lykkeberg: Jeremy Corbyn, Bernie Sanders, Jean-Luc Mélenchon og
Bedsteforældre for Asyl. Det er de gamle, der er vor tids progressive ledere.
Ungdomsoprørets slogan må vendes om: ”Løb fremad kammerat, du skal følge med de
gamle oprørere!”
4. 3 års ventetid på familiesammenføring.
Grænsen rykkes hele tiden. Menneskerettighederne i Strasbourg.

5. Flygtningebørn.dk en undervisningsportal der åbner den 14. november, den ser spændende
ud.
Flygtningebørn.dk er en ny website, som er støttet af Egmont, Danida og Dansk Filminstitut,
som har undervisningsmateriale til alle klassetrin om flygtningebørn. Sitet arbejder sammen
med Unicef, Dansk Røde Kors, Red Barnet, Dansk Flygtningehjælp og DR Skole.
6. Eventuelt
Trampolinhuset v. det nystartede initiativ ”Folkebevægelsen for asylbørns fremtid” Ret til en
tryg barndom. - inviterer, alle samarbejdspartnere til brainstormingsmøde . 20. november
kl. 11-15 på Thoravej 7, NV. Gert Gottlieb, der deltager på BfA´s vegne, opfordrer flere til at
komme med.
Se mere på:
file:///C:/Users/Gerd/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetChache/Content.Outlook/C6
RTP63S/Folkebevægelsen_0plæg%20(002).pdf
Aftale mellem Røde Kors og kriminalforsorgen i Auderød – Hvad står der i den?
Ellebækfængslet – hvad sker der der, lønge siden vi har hørt noget
Svend Erik Jensens kone Bente er død. Vi mindedes hende ved 1 minuts stilhed.

Tovholdere og referenter 26. november Vibeke og Jørn Nerup
10. december

Brita Bastogi og Birgitte Kjersgaard

Er der nogen der savner et kagedåselåg med sylfide findes det hos Brita.
Input til dagsorden 10. december sendes til bastogibrita@gmail.com eller
birgittekjersgaard@gmail.com

