Demonstration foran Udrejsecenter Sjælsmark søndag den 12. april 2020, kl. 14-15.

OBS! OBS! OBS!
Da vi forventer at blive mere end 10 deltagere er demonstrationen aflyst!
Referent: Kirsten Parbst

Tovholder: Finn Parbst

Vi håber, at I har haft en god påske på trods af Corona isolation
Her er et ”Referat”
I.Siden sidst.
1a. Nyt om flytning til Avnstrup
Det hedder sig, at beboerne ikke må medbringe ret meget indbo fra Sjælsmark!
Venligboerne i Sjælsmark er i kontakt med Udlændinge- og Integrationsudvalget om dette.
1b. Jette Aaroe Clausen på Facebook om Ellebæk 28. marts kl. 07.59 (fra Gerd):
Der frihedsberøves fortsat afviste flygtninge i Ellebæk i stor stil. Ellebæk, hvor Danmark fængsler
ikke-kriminelle afviste asylansøgere i op til 18 måneder, for at “motivere” dem til hjemrejse.
Det fortsætter selvom grænserne er lukkede og det er umuligt at tvangsudsende, og det fortsætter
selvom der er overbelægning Ellebæk. Det sker i en tid, hvor myndighederne opfordrer til at holde
afstand og ikke forsamles.
Denne praksis er imod menneskerettighederne. Flere europæiske lande har allerede løsladt
frihedsberøvede afviste udlændinge, men i Danmark fortsætter vi med at frihedsberøve dem.
#stopmeneskerettighedskrænkelseriDanmark.
1c. Leif Bork Hansen:
Lejre provsti har ansat Karen Vinther Ringsmose i Rorup-Glim pastorat som flygtningepræst for
Center Avnstrup
1d. ”Menneskeret og Corona”, Louise Holck, kst. direktør for Institut for Menneskerettigheder.
I det følgende er udtrukket de for os 3 vigtigste punkter. Hele artiklen kan læses på
https://menneskeret.dk/nyheder/menneskeretlige-hensyn-kampen-covid-19?
fbclid=IwAR1kL1zuKB2dhPLIYX3bQYuZbFw6SzwwRv-LS7hKKyTDTIPeMlhcE31xlJA






Frihedsberøvede afviste asylansøgere kan ikke længere sendes ud af Danmark på grund af
lukkede grænser. Afviste udlændinge må ifølge menneskeretten først frihedsberøves, når
der er en reel mulighed for at gennemføre en udsendelse, og det er der ikke, så længe
grænserne er lukket. Flere europæiske lande har allerede løsladt frihedsberøvede afviste
udlændinge.
Uregistrerede migranter kan også være særligt udsatte for at blive smittet, fordi de enten
lever på gaden*) eller bor sammen med mange andre på meget få kvadratmeter.
Uregistrerede migranter bør tilbydes den samme behandling som andre smitteudsatte og
smittede.
Ansøgere om statsborgerskab må vente endnu længere tid på deres danske
statsborgerskab, efter at kommunerne har udskudt de planlagte grundlovsceremonier. For
dem, der har børn, der snart fylder 18 år, kan forsinkelsen betyde, at børnene ikke får
dansk statsborgerskab med deres forældre. Folketinget bør ophæve kravet om, at
ansøgere om statsborgerskab skal give hånd til en myndighedsrepræsentant, ind til
pandemien er overstået, og grundlovsceremonierne igen kan gennemføres.

*) De interneres i isolation i Grib Skov
1e. PETS statusrapport primo marts 2020 om trusselbilledet i forbindelse med de danske børn i
Syrien. På side 15 og 16 kan læses:
”Forholdene i de kurdiske lejre i det nordøstlige Syrien, hvor der bl.a. befinder sig personer udrejst fra
Danmark, er vanskelige og kan efter Center for Terroranalyse (CTA)’s vurdering øge radikaliseringen
af de tilbageholdte personer, herunder tilbageholde udrejst fra Danmark.”
Der er flere af personerne udrejst fra Danmark, der medbragte børn til konfliktzonen, og nogle har
fået børn dernede. Ifølge PET’s oplysninger opholder der sig ca. 40 børn af danske statsborgere i
konfliktzonen. PET har herudover oplysninger om at ca. ti børn af personer, som tidligere har haft
opholdstilladelse i Danmark, også opholder sig i konfliktzonen. Af de i alt ca. 50 børn af personer
udrejst af Danmark opholder ca. 30 sig i det nordøstlige Syrien, primært i lejrene al-Roj og al-Hawl. De
øvrige børn opholder sig ifølge PET’s oplysninger bl.a. i det nordvestlige Syrien og i Tyrkiet. I 2019
blev to børn af personer udrejst fra Danmark evakueret fra Syrien med bistand fra danske
myndigheder med henblik på efterfølgende indrejse i Danmark.
Det er efter CTA’s vurdering usandsynligt, at der udgår en aktuel terrortrussel fra børn af personer
udrejst fra Danmark til konfliktzonen. Det hænger først og fremmest sammen med børnenes nuværende lave alder. Det er CTA’s generelle vurdering, at større børn, der vender hjem fra konfliktzonen
eller fra lejre, kan udgøre en terrortrussel på grund af indoktrinering eller anden påvirkning i konfliktzonen. Det er i den forbindelse også CTA’s vurdering, at risikoen for indoktrinering og påvirkning som
udgangspunkt forøges, jo længere tid børnene opholder sig i et radikaliseret miljø, herunder i lejrene
i det nordøstlige Syrien. Truslen fra udrejste fra Danmark, herunder fra udrejste børn, der kommer til
Danmark, vil blandt andet kunne påvirkes af, hvorledes de modtages af de hjemlige myndigheder,
herunder om de tilbydes støtte med henblik på eventuel afradikalisering og reintegration
Rapporten findes her - interessant læsning om PET’s arbejde:
https://www.pet.dk/Nyheder/2020/~/media/VTD%202020/VTD2020DKMARTSpdf.ashx
1f. I CPH DOX vistes dokumentarfilmen ”En splittet familie”, der handler om det uigennemsigtige
danske bureaukrati i forbindelse med asylsøgere. Vi har ikke set den, men var det en ide at sørge for
at BfA’ere får mulighed for at se den i lighed med filmen ”I Limbo”?
1g. Gruppen omkring besøg hos Mattias Tesfaye: Intet nyt.
1h. Høring senest 21. april om Lovforslag omkring børn af afviste asylsøgere. Høringssvar er under
udformning
1i. Køleskabe mv. i Sjælsmark
Man har fjernet køleskabe og mikrobølgeovne i Sjælsmark. Rosa Lund diskuterer det pt. med Mattias
Tesfaye. Vi regner med at få en artikel i Frederiksborg Amts Avis på onsdag.
1j. Både folkemødet på Bornholm og Møn er i år aflyst
II. Kontakt til gruppen ”Luk Ellebæk”:
 Alba Liv: mail:
 Julie Stokholm mail:
 Gruppens fællesmail

alba.liv.h@gmail.com
juliestokholmdaugaard@gmail.com
Closeellebaek@gmail.com

tlf.: 52301807 og
tlf.:28434655

III. Næste demonstration 26. april, men den er også aflyst, da 10-personers reglen gælder til 10. maj.
IV. Hvem vil skrive et ”Referat”???

