BfA’s DEMONSTRATION foran Sjælsmark d. 10. januar 2021
AFLYST GRUNDET DE SKÆRRPEDE CORONA-BESTEMMELSER!!
Referent Birgitte Kjersgaard – Ordstyrer: Leif Bork Hansen.
”Dagsorden”/Referat
1. Det lykkedes at få børnene og deres forældre ud af Sjælsmark.
Håbløsheden blandt børnene og deres forældre har dog bredt sig i Avnstrup: De har ingen fremtid. De
er lukket inde i et ingenmandsland. De usynlige hegn har rejst sig på ubestemt tid. Det er nødvendigt at
forældre kommer ud på arbejdsmarkedet og får noget at stå op til. Det er nødvendigt at børnenes
skolegang og uddannelse bliver som danske børns.
2. Samtale eller polarisering. Statsminister Mette Frederiksen henviste i sin nytårstale til Hal Kochs
udsagn, at demokrati er samtale. Han udsendte ’Hvad er demokrati?' i 1945. Europa havde oplevet de
værste forbrydelser i dets historie, fordi der ikke var plads til forskelligheden.
Er det ikke vigtigt, at samtalen også omfatter nye medborgere i Danmark, så vi undgår polarisering?
Er det sådan at flygtninge enten skal assimileres eller er uønskede i Danmark?
Er der ikke plads til forskelligheden som mennesker i vort land? (jf. nedenfor)
3. Fortrængt humanisme i dansk politik - Information 02. januar 2021
Spændende kommentar af chefredaktør Rune Lykkeberg, hvor han tager udgangspunkt i Søren Krarups
nej til Dansk Flygtningehjælps landsindsamling til flygtninge i 1986: "Nej, ikke en krone’ til
splitningen på venstrefløjen i begyndelsen af det 21. århundrede, der er mundet ud i støtte til en
socialdemokratisk regering med en barsk flygtningepolitik, men hvor nu opgøret er brudt ud på
højrefløjen i Venstre med Jakob Ellemanns opgør med Inger Støjberg, der måtte gå som næstformand.
4. Arendse Jacobi i Politiken 6.januar 2021: ”Al-Hol-Lejren og Jura.”
Danmark overtræder Artikel 3 i menneskeretskonventionen, artikel 2 og 8 i børnekonventionen.
5. Opdatering om Avnstrup (jvf. Referat 27. dec. 20), Sjælsmark, det lukkede center Ellebæk og
Kærshovedgård. Stadig forfærdelige forhold. Hvis du har en idé til, hvad BfA kan gøre, så skriv til
koordinatonsgruppen@bedsteforaeældreforasyl.dk
6. Igen igen børnene skal hjem fra Syrien. De børn og deres mødre er vores ansvar.
7. Et stort tab at Trampolinhuset som samlingssted lukker. Tak til ildsjælene bag Trampolinhuset.
”Der er slet ikke nogen tvivl om, at Trampolinhuset har haft en kæmpe stor betydning for de
mennesker, som kom i huset. Men Trampolinhuset har også haft en mere overordnet betydning for
vores samfund ved at møde asylansøgerne og flygtningene som ligeværdige borgere i et demokratisk
møde. Og jeg håber meget, og jeg synes også, at jeg oplever det, at det etablerede system er blevet
inspireret af den ligeværdighed, som har været fundamentet for Trampolinhuset,.”
skriver Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet
8. United Colors of Denmark: Ny portrætserie på UCOD i samarbejde med Bedsteforældre for Asyl.
Et stykke spændende historie om den enkeltes baggrund for deltagelse i Bedsteforældre for Asyl.
Hvis statsministeren vil det:
9. Næste demonstration i Avnstrup: søndag den 24. januar kl. 14: tovholder og referent: Mette Roerup
og Ninna Lørring.
Næste demonstration foran Sjælsmark: søndag den 14. februar kl.14. Referent og tovholder?
Fra Mette Frederiksens nytårstale: ”Danmark skal vise verden, at politik betyder noget. Vi skal stå ved
det, vi tror på. Det gælder også i udlændingepolitikken. Som samfund må vi træde mere i karakter. Stå
fast på vores danske værdier. Vi må ikke acceptere, at demokratiet lægges for had i parallelsamfund.
Radikalisering skal ikke beskyttes. Den skal afsløres.
Regeringen vil gentænke integrationsindsatsen, så den i højere grad bygger på tydelige krav og klare
forventninger. Med fokus på ret og pligt. Helt grundlæggende må det være sådan, at når man har fået
ophold i Danmark, så skal man selvfølgelig forsørge sig selv. Hvis det i en periode ikke kan lade sig
gøre, vil regeringen foreslå, at man – til gengæld for sin ydelse – får pligt til at bidrage med, hvad der
svarer til en almindelig arbejdsuge på 37 timer.
Det er nogle af de opgaver, der står foran os i det nye år.”

