Bedsteforældre forAsyl
Referat fra demonstration ved Sjælsmark 13. maj 2018
tovholder: Leif Bork Hansen - referent: Nina Lørring
Solen skinnede på den denne søndags meget lille flok fremmødte. Tovholderen gjorde som
start opmærksom på dagens artikler i Politiken, især den om børn i asylcentre
1. Leif omtaler Salam Aldeen, der har reddet flygtninge fra døden på Middelhavet.
Han kunne have fået 15 års fængsel ved græsk dom, men blev frikendt. Respekt fra os.
Salam Aldeen ifølge New York Times d. 7. maj 2018):“Saving lives is not a crime, rescuing
people is not a crime,”
og “I lost everything but, I did not lose my humanity."
2. Leif deltog sammen med Hawar Azizi fra Sjælsmark i Danish/Swedish conference on
refugee-activism 21.-22. April i Mellemfolkeligt Samvirke. Det var et spændende arrangement med mange unge aktivister. Senere på måneden, d. 31/5, følges konferencen op af en
workshop arrangeret af en hollandsk gruppe. Her vil Leif fortælle om BfA.
3. Første maj i Fælledparken:
En vellykket deltagelse af en gruppe BfA’ere – trods skrækkeligt vejr.
4. De iranske flygtninge er fortsat varetægtsfængslet. Skammeligt! Det er vigtigt at det
bevidnes. En støttegruppe følger sagerne tæt, og holder kontakten til iranerne.
5. Leif henviser til rapporten om forholdene i Libyen, hvor 800 flygtninge er anbragt i et
libysk arresthus, der er beregnet til 200 fanger.
- Læs Kjeld Hybel, Politiken fredag den 11. maj 2018
6. Folkemødet på Bornholm. Henrik Mottlau kan fortælle at forberedelserne går efter planen.
7. Eventuelt.
Nina fortæller om sine positive oplevelser med syværkstedet Sjælsmark, hvor hun deltager
hver mandag som RK-frivillig .
Gruppen ” Sommeraktiviteter og ture for Sjælsmarkbørnene ” består nu kun af Kirsten Bitsch
og Nina. Vi vil meget gerne have et par mere med i planlægningsgruppen Vi har møde med
Klubben i Sjælsmark d. 23. maj for at samordne aktiviteterne. Men allerede nu ved vi, at vi får
brug for nogle BfA´ere – gerne med bil, der vil hjælpe til med nogle søndagsture i juli for
småbørnesfamilier. Mere på Stormødet.
I dejlig sol sluttede vi som altid med vores sang.
Nina Lørring

