BfA demonstration
Sandholm
Referat
Søndag den 10. april kl. 14.
2016
Kl. 15 Rundvisning på Sandholm 1½ time
rundvisning og information
Referent: Birgitte Kjersgaard
Ordstyrer: Leif Bork Hansen
Se rettelse i tidspunkt: Foredraget Man skal blande sig- foredrag/film 18. april
kl. 19-21 Nørre Alle7 2200 Kbh. N
Bedsteforældre myldrede frem fra nær og fjern helt fra Odense og Holbæk og
udlandet. 34 var vi!
1. Siden sidst
1. Asylansøgeres liv i en teltlejr. En unødvendig lejr - 89 børn under 18 år.
Leif Bork Hansen gav et resumé af venligbo og forfatter Anne Lise
Marstrand-Jørgensens artikel (information 04.04) om sit besøg i teltlejren
i Haderslev, samt den efterfølgende debat, hvor Inger Støjberg blankt
har afvist kritikken som ” en omgang følelsesporno”.
Vojens: Embedslægen kontaktet, børnene undersøges. Lægegruppen
tager der over. Information om flytning til teltlejren blev givet til de
pågældende samme dag som de skulle afsted. Mangel på tolke!
Ombudsmanden gået ind i sagen
Venligboerne er i kontakt med venligboerne i Vojens
Gert Gotlieb kunne supplere artiklen med informationer fra venligboernes
netværk, der bekræfter, at forholdene i centret er rystende. Inger
Støjbergs besøg havde øjensynligt været anledning til, at der blev gjort
rent i lejren, og børnene i ekspresfart kom i skole. Den offentlighed, der
efterfølgende har været om sagen, har også sat et par forbedringer i
gang.
Vi blev enige om at sende en tak til Anne Lise Marstrand-Jørgensen og
Asrin Mesbak, der havde været med på besøget i lejren.
2. For retten til at have rettigheder - En gruppe afviste asylansøgere fra
udrejsecenter Sjælsmark.
Ingrid Steinrich:Og nu går vi så i krig igen, en krig der vil generere flere
flygtninge.
3. Skattely eller velfærd
Det er vigtigt at udfordre tanken, at det er udgifterne til flygtningene der

gør at der ikke er råd til velfærd. Men det er fordi, der er mange, der har
mulighed for at undlade at betale til fællesskabet.
4. Ombudsmand går ind i sag om adskilt asylpar
5. EU´s store udvisningsaktion
Peter Wivel (Christiansborg konference): Efter II. Verdenskrig kunne vi
modtage 250.000 flygtninge.
Flygtninge returneres til Tyrkiet på grund af manglende solidaritet i
Europa.
1. Udrejsecenter Sjælsmark.
Gert Gotlieb- Vi har svar fra enhedschef Niels Etlard på vores anmodning
om besøg på Sjælsmark. Vi er meget velkomne, men først på slutningen
af sommeren, dels på grund af travlhed og dels fordi der på nuværende
tidspunkt ikke er de store ændringer i centret i forhold til BfA’s besøg i
september sidste år.
2. Kommende arrangementer
Man skal blande sig. 18. april kl. 19-21
Den jødisk-danske journalist Uri Yaaris dramatiske liv fortalt af forfatter
Per B. Katz. Alle er velkomne uden tilmelding gratis adgang. Link til
hjemmeside: https://vkc.kk.dk/event/foredrag-man-skal-blande-sig
Næste Sandholmmøde 24. april
Referent: Birgitte Kjersgaard

Tovholder: Karin Majgaard

Emner til dagsorden sendes til: birgittekjersgaard@gmail.com
1. Eventuelt
Gert Gotlieb orienterede om:
Ny direktør i udlændingestyrelsen. Tanja Franck er pr. 1.4. tiltrådt som
direktør i Udlændingestyrelsen i stedet for Henrik Grunnet Hun er
cand.polit. og kommer fra en stilling i Statsministeriet.
Fritidspuljen: Fritidspuljen, som er blevet til i et samarbejde mellem
Politiken, Dansk Flygtningenævn og OakFoundation, for at undgå at den
nye, lave integrationsydelsegår forhårdt ud over børn og unges
muligheder for at blive en del af fllesskabet kan søges via hjemmesiden
www.fritidspuljen.flygtning.dk . Det er fint, hvis vi kan gøre vore
flygtningefamilier opmærksom på puljen og måske hjælpe dem med at
søge. Det er Frivillignet under DanskFlygtningehjælp, som administrerer
puljen.
Et par små positive: Pige fra Kazakhstan 2009 har fået midlertidig
opholdstilladelse o kontorassistentjob.

Lise Rønnow: Flygtningemiddag på Sættedammen. 14 deltagere. 2 somalier og
resten syrere. Super hyggeligt.
Næste møde:
Rundvisning Sandholm
Efter mødet var vi på rundt I Center Sandholm. Jannik Bisp fortalte
med indlevelse om beboerne i Centret, og den hjælp de kunne få.
Personalet prøver at få tid til nærvær. Særlig er der fokus på grupper
som uledsagede flygtningebørn og enlige mænd. Det var dejligt at
fornemme den omsorg, der var tilstede fra personalets side. Alle
beboerne i centret deltog i arbejdet i lejren –madlavning –oprydning –
tekniske områder – rengøring-o.s.v.
Respekt og stor tak til Jannik Bisp
bk
Holte 11.4.16
Kære Anne Lise Marstrand-Jørgensen og Asrin Mesbah
En stor tak skal der lyde fra os Bedsteforældre for Asyl, samlet til
søndagsmøde foran Center Sandholm den 10.4.16
Debatten denne søndag gik netop på jeres rystende beskrivelse i Information
den 4.4. af asylansøgernes forhold i Haderslev, nu ikke i huse, men i telte og
barakker, trods Røde Kors forsikring om, at der er plads i de bestående
asylcentre. Dertil kommer integrationsminister Inger Støjbergs arrogante
afvisning med ord som følelses-porno, hun, som forvalter smykkelov og
symbolpolitik med henblik på holde mennesker i nød uden for landets grænser.
Hvad I beskriver fra lejren i Haderslev stemmer al for godt overens med de
erfaringer, Bedsteforældre for Asyl har gjort sig siden bevægelsens start i
2007. Vores fokus har hele tiden været de lange opholdstider i asylcentrene
samt børnenes tarv, herunder indkvarteringsforholdene i centrene.
Gennem vores personlige kontakt med asylansøgere ved vi til fulde, hvad al
forskning også viser, at mennesker hurtigt nedbrydes under sådanne vilkår,
Gid I fortsat må have kræfter og mod til at gå videre med jeres vigtige
oplysningsarbejde, så ingen herefter kan sige, at de ikke ved, hvad der foregår
i de danske lejre.
De bedste hilsner
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