
Sjælsmark demo 10. feb. 2019

 Rigtig mange var mødt op i det kolde og regnfulde vejr, heldigvis med paraplyer!

Referat             Referent: Birgitte Kjersgaard                                        Tovholder: Leif Bork Hansen

   Mette efterlyser en mobil til et af sine flygtningebørn. Er der nogen der har en liggende?

Red Barnets ungdom, vi mødte dem igen i søndags, de spiller fodbold og leger med Sjælsmarks
børn. Flot! 

1.  Hollandsk rapport om tvangshjemsendelse af flygtningebørn efter lang tids ophold i det land, hvori de 
har søgt asyl. 
(Multidisciplinary scientific evidence: Forced return of long residency migrant children: development risks).
Der er plads, vi bor på en klode, med plads til alle.

Danmark påtænker, sammen med Østrig at oprette en flygtningelejr på Balkan, det skal nok blive mere 
utåleligt end Sjælsmark. 

2. Tidligere socialdemokratisk borgmester I Svendborg har meldt sig ud af partiet, på grund af 
flygtningestramningerne.

3.  Beboerne ved Kalvehave strand protesterer mod anbringelse af afviste flygtninge på øen Lindholm.
Vil købe en bus med regelmæssig forbindelse fra færgen til København. Så er de da ikke i Kalvehave.

4. Australien vil fjerne alle børn fra omstridt flygtningelejr på øen Naura. Med deres forældre selvfølgelig!

5. Konstruktiv BFA stormøde onsdag den 6.februar. Valget nærmer sig. Referat følger ved Ole Bergmann.

6.Abrira fra 9. kl. boende på Sjælsmark udrejsecenter stiller følgende spørgsmål: 
Abrira var med ved mødet, og fortalte selv om den kommende mangel på SOSUér.
”Hvem skal om 15 år passe de ældre og plejekrævende, når politikerne ikke giver tilladelse til, at flygtninge 
kan uddanne sig og arbejde i social- og ældresektoren?”
Lige nu arbejder der 200.000 medlemmer med anden etnisk baggrund i sektoren. Halvdelen har 
opholdstilladelse, men den kan de jo fratages med kort varsel.

7.  Carsten Jensen: ”Nu er det nok”          Om politiker hetz mod rektoren fra Nyborg.
Nu er grænsen for almindelig anstændighedsfølelse nået!

8. ”Årevis i uvished: Familien Shamasneh venter stadig. Vejle Amts Folkeblad, 31.januar 2019:
”31.januar stod familien Shamasnehs liv igen i flyttekasser. De skulle forlade Jelling og være på 
udrejsecenter Sjælsmark, mens deres sag om humanitært ophold skulle afgøres. På turen over landet fik 
de besked i minibussen om, at de måtte komme retur til Jelling og vente. Og her et år senere venter de 
endnu.”    Familien har ventet i op mod 10 år.    Helle Alsted Tholstrup kæmper utrætteligt for familien.

9.  De asylbørn, der ikke endnu er på Sjælsmark
Børnene kender til Sjælsmark og forholdene der, deres frygt og usikkerhed er vokset betydeligt!

10.   Kvoteflygtninge:    Danmark går enegang i Norden og vil udsende kvoteflygtninge.
        Det har Inger Støjberg det fint med. ”Jeg indretter ikke min politik efter, hvad man gør i andre lande.

11.  Hvad skete der med Mortesa Yousofi, der blev tvangsudsendt til Afghanistan?

12. Ved ”Lysfest for humanisme”, Kærshovedgård, fredag den 22.januar 2019 talte journalist og debattør 
og med i Bedsteforældre for asyl: Knud Vilby.

13. Næste møde:  Søndag den 24. februar kl.14. Referent og Ordstyrer Jørgen Nerup og Ulla Sandbæk.
.

14. Eventuelt
      Anbefalet læsning: Vilhjalmur Örn Vilhjálmsson:  
      Medaljens bagside, -  jødiske     flygtningeskæbner i Danmark 1933-1945

    Demo – 16. marts antiracistisk demonstration i København! Mere herom senere.


