Referat fra BfA´s møde ved Center Sandholm 25. september 2016
Ca. 20 deltagere
Ordstyrer Karin Majgaard (KM) og referent Gerd Gottlieb (GG)
1. Siden sidst
* FN’s generalforsamling nr. 71 - Topmøde om flygtninge - hvilke indsatsområde bliver aftalt??
KM refererede fra avisernes omtale. Der mangler opmærksomhed på de 45 mil. internt fordrevne.
USA fordobler sit optag af kvoteflygtninge, medens Danmark brillerer med at stoppe sin
modtagelse. Samtidig taler Danmark i FN om økonomisk støtte til nærområder. Konklusion på
mødet træffes 26.9. KM påpegede desuden at den kommende folkeafstemning om modtagelse af
flygtninge i Ungarn vil udfordre Europas demokratier.
* Leif Bork Hansen gør opmærksom på pave Frans´s tale ved et nyligt afholdt fredsmøde i Assisi
for verdens religioner harmonerer med Obamas tale ved topmødet i FN. Og at der i øvrigt er
vældig mange gode kræfter i Italien, der arbejder for flygtningenes sag.
* Hjemsendelse af somaliske asylansøgere: GG fortalte, at Udlændingestyrelsen er gået i gang med
at undersøge, om opholdstilladelsen til 1.200 somaliere på tidsbegrænset ophold kan inddrages,
idet man hævder, at sikkerhedsforholdene i Somalia på trods af tvivlsom dokumentation er bedret.
Flygtningenævnet har netop stadfæstet US´s afgørelse om udvisning i de første fem af disse sager,
hvilket har skabt stor angst blandt de somaliske flygtninge. Læs mere på netavisen refugees.dk.
2. BfA’s besøg 19.9. på Udrejsecenter Sjælsmark. GG refererede og andre supplerede.
Centret blev præsenteret af centerleder Niels Etlard Johannesen. Der er tale om et asylcenter med
Kriminalforsorgen som operatør, og beregnet til asylansøgere i ÅG (åbenbart grundløs) position, i
Dublinprocedure, afviste der samarbejder om deres hjemrejse samt andre udlændinge i DK, der
ikke har opholdstilladelse. Plads til 700, men huser pt. 67 i alderen 18 – 64, hvoraf ca. 1/3 er
kvinder.
Centret er indhegnet og med adgangskontrol. Besøgende skal inviteres personligt. Politiet
patruljerer flere gange dagligt på området. Der er pligt til at bo på stedet – men der føres ikke
kontrol. I praksis betyder dette, at kun 1/3 er til stede i det daglige. Dansk Røde Kors varetager
undervisning (sprog, IT, 1. hjælp, CV-skrivning i korte moduler), udrejserådgivning og
sundhedsklinik. DRK skal også tage sig af de børnefamilier, der også på sigt skal bo i centret.
Maden, der levers udefra, og som ikke må bringes over i de private rum, servers i en kantine tre
gange dagligt a 1 time. Lommepenge for dem, der samarbejder om udsendelse. 100 kr hver 14.
dag.
Det blev understreget, at hele ”set-uppet” er motivationsfremmende og skal signalere
midlertidighed, hvilket stedet også bar præg af. For nogen er opholdet dog ikke midlertidigt. 27
beboere har været der siden centrets åbning i feb. 2015. Og Niels Etlard kommenterede i denne
sammenhæng, at man endnu ikke havde taget stilling til, hvad der skal ske, efterhånden som nogle
af beboerne får behov for hjemmehjælp.
Det samlede indtryk var, at der er tale om et meget upersonligt miljø med et veluddannet
personale, der på korrekt vis efterlever deres ansvar som embedsmænd.
Der er ikke registreret øget kriminalitet i lokalmiljøet.
3. Mødekadence kommende efterår /vinter en eller to gange pr. måned. KM lagde op til drøftelse.
Kan vi lave en mere langsigtet plan mht ordstyrere og referenter? Skal vi konvertere det ene af de
to Sandholm-møde om måneden til en gadeaktioner? Overvejende stemning for at fortsætte hver
14. dag, men enighed om at tage spørgsmålet op igen før jul.

4. Kommende - events
* 30.9. Velkomstfesten inviterer til afterparty. De involverede BfA´ere deltager, og vi får et referat
næste gang.
* 4.10. kl. 16.30 – 19.00 Ja til Velfærd – Nej til fattigdom. Demonstration foran Christiansborg i
forbindelse med Folketingets åbning. Leif Bork Hansen medbringer BfA´s banner. Der bliver brug
for flere hænder til at bære det.
* 1.12. kl. 16 – 18.30. “Er de åbne grænsers tid forbi?” Folkehøring om flygtninge og Schengen i
fællessalen Christiansborg. Arr.: DEO www.deo.dk
5. Evt.
* Birgit Skovmand har forfulgt sagen om tyverierne i Allerød, som TV Lorry fejlagtigt har gjort
Sandholmbeboerne eneansvarlige for. Birgit har forgæves opfordret Allerøds
Handelsstandsforening til at nuancere eller fjerne deres klip fra TV-Lorry-udsendelsen på
foreningens hjemmeside. Det viser sig, at kilden til udsendelsen er en journalist fra BT med nær
tilknytning til Nye Borgerlige i Allerød Byråd. Som et positivt modtræk er der dannet to facebookgrupper, ”Sikker Blovstrød” og ”Sikker Allerød”, som sætter problemerne i et nuanceret
perspektiv.
* Der gøres opmærksom på Mellemfolkelig Samvirkes underskriftsindsamling om
kvoteflygtninge, Tag så det ansvar, Danmark www.ms.dk, som bør formidles videre via BfAnetværket.
* Kirsten Bitsch gør opmærksom på, at i forbindelse med Socialdemokraternes kongres kan man
læse i Politiken, at spørgsmålet om stop for kvoteflygtninge skille vandene. Der er kraftigge
protester fra baglandet. * KM gør desuden opmærksom på netavisen Sameksistens
www.sameksistens.dk med relevante artikler, statistikker mm inden for vores interesseområde.
Her annonceres vores søndagsdemonstrationer også.
* KM talemåden ”der er en grænse” i forhold til hvor mange asylantagere, vi kan tage, anvendes af
mange politikere. Men hvor er den grænse? Ban ki-moons forslag er 10% af et lands population.
Og KM påpeger, at behov for grænsedragning skyldes mangelfuld integration og således
udelukkende er politikernes ansvar.
* Karin Hartkopp er stødt på en modbydelig asyl-spray i Haderslev.
* Ulla Sandbæk gør opmærksom på at Christiansborg er i valg-beredskab.
6. Kommende Sandholmmøder:
* 09. oktober - Ordstyrer Leif Bork Hansen. Referent Karin Hartkopp
* 23. oktober - Ordstyrer

?

Referent

?

Til slut sang vi, og efter mødets afslutning blev vi kontaktet af en beboer fra centret med nogle
eksemplarer af asyl-avisen, New Times fra august, hvor han henledte opmærksomheden på sin
egen artikel: ”People on tolerated stay not willing to live in former prison” (Kærshovedgård)
27.9.16 GG

