
Bedsteforældre for asyls

Demonstration foran Sandholm,

Referat

Søndag den 10. december  kl.14-15

Referent: Birgitte Kjersgaard                                       Tovholder: Brita Bastogi

1. Siden sidst:

Vi mangler referatet fra Stormødet den 27.november

1. Afklaring af punkt 3 om forslag om at flytte demonstrationen fra Sandholm til 
Sjælsmark

Næste demonstration – Sjælsmark – vi mødes som sædvanlig ved Sandholm og 
transporterer os herfra til Sjælsmark. Diverse tilladelser er i orden. Mere om mødet 
fra tovholderne Gerd, Nina, Else, Helle.

2. Punkt 7. Billedserie om 10 år i bevægelse. Vedtaget? Hvem laver det? Er der en appel
om at indsende fotos til en billedredaktion? Afklaring senere –

3. Lysgudtjeneste for verdens flygtninge den tirsdag den 5. december i Domkirken, med
biskop Peter Skov-Jacobsen og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen

Der var mange fra Sjælsmark og andre med etnisk baggrund, mange nationer og 
mange sprog.

Meget stemningsfuld begivenhed.

Efter gudstjenesten annoncerede præsten om Fakkeltoget lørdag den 16. december. 

1. På mødet den 12. november blev der vedtaget at udarbejde en klage til 
menneskerettighedsdomstolene om børns ophold i lejrene. – Blev punktet 
behandlet på Stormødet? – Falder det sammen med temaet for den kommende tid om 
”De 120 børn på Asylcentre i over 4 år”?

Skal der klages til andre end FNs Menneskerettighedskommité –f.eks. Europarådet – 
eller en instans i EU? FNs Børnekomité?

Bør/kan /vil vi samarbejde med Folkebevægelsen for asylbørns fremtid om denne 
klage?

Dette arbejde hænger vel også sammen med Høringen på Christiansborg den 25. 
januar.

Skal der nedsættes en arbejdsgruppe?

2. Høring på Christiansborg om afviste børnefamiliers lange ophold i asyl- og 
udsendelsescentre. 

Høring 25. januar. Hvad tid?

 De 120 børnefamilier 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???

Klage til FN-forbundet??



13 uledsagede flygtningebørn forsvundet fra Sandholm

2 ud af 3 flygtningebørn viser tegn på mistrivsel

3. Asylbørns fremtid: Fakkeloptog lørdag den 16. dec. Kl. 15 fra Israels Plads til 
Rådhuspladsen

Det er vigtigt at mange møder op, vi ses!

1. Små lyspunkter:

Kristian Jensen står fast: Nej til DF´s krav om at indespærre børn og gøre dem 
sprogløs, som pris for en skatteaftale. (Jens Rohde)?

Børn skal ikke fængsles på Sjælsmark. Borgmester Morten Slotved K. Hørsholm 
Amtsavisen 3. nov.

2. Stort lyspunkt: Nadia Nadim, professionel fodboldspiller er kåret som årets 
dansker af Berlingske!

3. Eventuelt

Hilsen fra Ulla Sandbæk Skulderen er helet, men hun døjer stadig med en 
hjernerystelse.

Vi sluttede af men en lille drik og en kage, før vi sang Barndommens land.

 

Næste Sandholm/Sjælsmarkmøde den 14. januar 2018, mere herom senere!!!!!!


