Bedsteforældre for asyls
Demonstration foran
Sandholm,
Referat
Søndag den 11. juni kl.14-15
Referent: Birgitte Kjersgaard
1.Siden sidst:
1.Somalia-ambassadør: Vi har ingen hjemsendelsesaftale
med Danmark.
Er Danmark en blevet en bananrepublik.
2.Sibel er blevet udvist fra Danmark torsdag den 8. juni
kl. 8 fra hendes mand og deres 2 børn. Sibel skal forlade
Danmark, selvom hendes ægtefælle Blerim bor her og
deres to fællesbørn på henholdsvis 4 år og knap 3 år er
født og bor her.
9. juni Mohamed skal forlade Danmark og sin familie
og rejse til Somalia. Mohamed Har boet her i 8 år. .
Udvisningen sker på trods af at hans hustru Fadhumo,
og deres 3 børn endnu ikke har fået deres sag
klagebehandlet.
3.Mor til Anwar på 10 mdr. og Zakariya 2 år –
tvangshjemsendt til Kenya
4.Hensynet til barnets tarv har svært ved at nå Ibrahim
og Özlam. Information 3. juni.
Familien er blevet flyttet fra deres bopæl i Allerød til
center Sandholm
( Se hans digt nederst.)
5.

Kommunerne mangler bisiddere!
På sidste Sandholmmøde fortalte Gert om funktionen

som bisidder, og at der inden for ”bedsteforældre” regi
var behov for bisiddere. På stormødet blev
bisidderfunktionen også omtalt, Michaela Bendixen
fortalte det var meget svært og tidskrævende, hun ville
ikke anbefale et kursus. Hun ville kun være bisidder for
folk, hun kendte, fordi det bygger på tillid.
Vi havde efterfølgende en god snak om vores
forskellige roller som ”bedsteforældre” i forhold til de
børn og voksne vi havde relationer til. Flere havde i den
sammenhæng haft rollen som bisidder, og Gert fortalte
også om, hvordan man også som bisidder til folk, man
ikke havde en nær relation til, kunne udfylde den rolle.
I øvrig var det spændende at høre, hvilke opgaver de
forskellige deltagere i mødet havde påtaget sig.
6.Stormødet 31. maj.

Referat er udsendt.

7.Bornholmer gruppen
Henrik fortalte om et meget spændende projekt, de ville
arrangere: Asylsystemets Labyrint
•

Oplev den ulidelige ventetid i et asylcenter. EUkommissionens Flygtningeudfordring.
Han havde også en flot
billedcollage – Voksne i krig – børn i kaos.

Webmaster:
Vi skal have en ny Webmaster
hvem vil? Henvendelse Henrik : post@henrikmottlau.dk
Fast punkt på dagsorden, hvad har vi der skal på
hjemmesiden
2.

Tovholdere referenter. Ingen meldte sig.
5.Næste møde foran Sandholm: 25. juni kl.14.

20 juni FN International dag for flygtninge
Kvinder i sort og Amnesti Nu demonstration ved
Rundetårn kl. 12-13
Amnesti nu til de afviste flygtninge, som har siddet i
asylcentrene i op til 13 år.
bk
Kære mor og far
Jeg kommer fra Danmark
I er selv fra Irak
Jeg linner jer
Mit hår er sort
mine øjne er brune
og min hud er mørk
Men inde i mig
Er jeg danskere
Fordi jeg er født i Danmark
Jeg voksede ikke op i Irak
Jeg er 100 prc. danskere
Hvad er det vikdiste
Hvordan jeg ser ud
Eller hvordan jeg er?

Kærlig hilsen Ibrahim 11 år

