
   Referat af demo foran Sjælsmark 9. juni 2019
                             Tovholder: Finn Parbst Referent: Kirsten Parbst

1. Vi indledte med Jesper Jensens sang. Som aftalt sidst, blev refrænet kun sunget ved 1. og sidste vers.
2. Yderligere punkter til dagsorden     -    Der var ikke flere punkter til dagsordenen

3. Siden sidst:
At DR valgte at sende udsendelsen om Sjælsmark blev betegnet som positiv, men som en BfA’er bemærkede, 
ville det have været skræmmende for demokratiet, hvis de ikke havde gjort det.

Debatindlæg af Dorrit i Frederiksborg Amtsavis stillede spørgsmålstegn ved, hvor og hvad de afviste asylansøgere
skulle sendes hjem til. Man var enig i, at det var et problem, der skulle følges op på.

Man var enig i, at artiklen i Altinget om, at 60 % af danskerne ville beholde børnefamilier på Sjælsmark var 
skræmmende, og i den forbindelse nævnte Bente Rich, at det kunne være interessant at undersøge, hvordan 
spørgsmålene var udformet.

4. Før og efter valget:
Opfindsomheden i forbindelse med valget har været stor. Plakater var blevet sat op på universiteter, og flyer var 
uddelt ved EU valgstedernes udgang (var vist ikke helt lovligt). Kongelundsgruppen havde uddelt 2500 flyer i 
København. 1. maj havde Kirsten Suhr været i Fælledparken for at uddele flyer og snakke om vores hjertesag. 
Flere unge var interesseret og ville følge op på effekten af BfA’s indsats.

Folkemødet på Bornholm starter torsdag den 13. juni. Desværre er vores flyer forsinket. Arne Normark følger op 
på sagen. Politiken har et punkt på sit program lørdag kl. 10.30-11.30: Vil du sponsorere en flygtning? Måske 
kunne en af deltagerne på Folkemødet bore lidt i emnet?

I Kristeligt Dagblad har Klaus Riskjær udtalt, at han vil give 1 million af de penge, han får udbetalt som bidrag for 
sin valgdeltagelse. Mette Roerup har i den anledning kontaktet ham og ligeledes Morten Østergård for at holde 
ham op på sine valgløfter.

5. Referat af mødet i MS om EU-valg:      Punktet udsat, da Mette ikke var til stede.

6. Henvendelse fra ”Hack your Future”
Organisationen har sendt et udkast til plakater og budskaber, der lister følgende 3 krav til den nye regering:
Alle børn ud af Sjælsmark
Afskaf selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen
Giv flygtninge ret til længerevarende ophold.
Finn Parbst mente, at det første krav burde ændres til: Alle børnefamilier ud af Sjælsmark.
Ved den efterfølgende diskussion, kom der ingen konkrete forslag til, hvordan BfA kunne støtte initiativet.

7. Socialdemokratiets forslag om at tvangsfjerne børn på Sjælsmark:
Bente forklarede om danske psykologers arbejde med børnefamilier, hvor børn kun tvangsfjernes, hvis der var 
tale om mishandling fra forældrenes side. En BfA-deltager fortalte om en familie, hun havde kontakt til, hvor 
barnet var blevet tvangsfjernet og anbragt i familiepleje. Pigen ville herefter kun tale dansk, og det gav senere hen
store problemer for kommunikationen mellem mor og datter. 

I Politiken søndag 9. juni var der en interessant artikel med overskriften: Miljøet på Sjælsmark er gift for børnenes 
udvikling. Den ene af forfatterne er tilknyttet Læger uden Grænser som psykolog.

8. Eventuelt:
Nina Lørringfortalte, at der kun ville blive afholdt 2 ture for Sjælsmarks børnefamilier i sommerferien. I lighed med
sidste år ville de gå til naturlegepladsen Eghjorten ved Nødebo. Skovturen den 7. juli var strøget på grund af 
manglende tilslutning fra bedsteforældrene. Måske ville der, afhængig af vejret, i stedet blive arrangeret mindre 
ture hen over sommeren. Turene den 21. juli og 4. august er stadig aktuelle. Der er foreløbig 5 hjælpere til den 21.



juli og 2 til den 4. august. Der skal helst være 8 BfA’er til hver tur til at stå for indkøb, lege m.m. Egne børn og 
børnebørn er også velkomne.  
Tilmeld dig ved at skrive eller ringe til Nina Lørring 20952168: ninaloerring@mail.dk.

Nina fortalte, at man havde opgivet at uddele rejsekort. I stedet ville hver børnefamilie få et kontant beløb til is og
lignende. Hvis der blev penge til det, ville enlige også få et beløb

Nina oplyste endvidere, at mange Kuwait-familier i den senere tid var forsvundet illegalt fra Sjælsmark – 
formentlig til Tyskland eller Frankrig. Det har givet bedre plads på Sjælsmark.

Og så en lille bøn: Nina mødte 1. maj harmonikaspilleren Kurtes fra Kosovo. Han havde forsøgt at samle flasker for
at få penge til at hjælpe sin nevø, som er udvist og nu bor i Serbien. Der blev dog ikke nok flaskepenge til, at 
familiens lille hus i Serbien kunne blive sat i stand. Kurtes håber, at nogle fra BfA vil støtte projektet. Hans 
telefonnummer er 24475401. Kurtes har p.t. humanitært ophold, men dette område er myndighederne også 
begyndt at pille ved. Gerd oplyste, at man er begyndt at tage stikprøver.

Og endelig en glædelig meddelelse, som Nina havde gemt til sidst: Abia og hendes familie er blevet overført til 
fase 2. Efter veloverstået eksamen flytter familien til Ranum, og deres sag bliver genoptaget.

Trampolinhuset fejrede fredag den 8. juni 8 års fødselsdag. Familier fra Sjælsmark var hentet derind i busser, og 
der var et fint program med musik, sang og spisning. Desværre er huset i akut pengenød og risikerer lukning, hvis 
ikke der bliver rettet op på finanserne. Man kan støtte med et månedligt bidrag på 150 kr. eller yde et 
engangsbidrag på 300 kr. Jf. mail-adressen: www.trampolinehouse.dk/stoet 

Gerd bad om at få følgende i referatet: 20. juni, FN´s Verdensdag for Flygtninge kl. 12 – 13. ved Rundetårn. Tavs 
demonstration med fokus på de lange ophold i asylsystemet. Alle kvinder, klædt i sort, er meget velkomne. 

Arr.: Kvinder i Sort og Amnesti Nu. Se mere om arrangementet på nedenstående flyer.

Næste møde 23. juni          Leif Bork Hansen er tovholder og Birgitte referent

KVINDER I SORT  
Amnesti nu til de afviste flygtninge, som har
siddet fast i asylsystemet
mellem 3 og op til mere end 17 år

I dag, den 20. juni, er det FN’s Verdensdag for Flygtninge. For 13. år i træk demonstrerer Kvinder i Sort på denne 
dag for asyl til de afviste asylansøgere, som fortsat ikke kan tilbagesendes, og som har årelange ophold i 
asylsystemet bag sig.  

Samlet er der pr. 2. april 2019 662 afviste asylansøgere i ”fastlåst udsendelsesposition”. Blandt disse er mindst 
omkring 85 børn. Mange er placeret – på ubestemt tid - i udrejsecentrene Sjælsmark og Kærshovedgaard. 

Disse flygtninge har ikke kunnet udsendes i løbet af de mange år på grund af situationen i deres hjemlande. 
Mange af børnene er født her og opvokset i asylsystemet – og nu med familier overflyttet til Udsendelsescenter 
Sjælsmark.

Politisk har formålet bag udsendelsescentrene været at give de afviste asylansøgere så utålelige vilkår, at de 
presses til at rejse hjem frivilligt. Denne inhumane strategi virker ifølge Rigspolitiet ikke, og børn og voksne kan se 
frem til at komme til at sidde i centrene i årevis, eventuelt på livstid, da der ingen lovgivning er på området. 

Derimod er det dokumenteret igen og igen, at det er lykkedes den tidligere regering at påføre disse mennesker 
uoprettelige skader.

Disse menneskers skæbne er vores ansvar. De skal have opholdstilladelse.
Kun derved kan de måske endnu nå at få et menneskeværdigt liv.
                                                                                                                          Kvinder i Sort, København, 20. juni 2019
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