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                                                                                                8.jan. 2023
   Referent: Birgitte Kjersgaard Tovholder: Leif Bork Hansen

BfA demonstrerer på 16. år – under skiftende regeringer.  
Vi ville ikke have troet at asyl- og udrejsecentre skulle kunne opføres i Danmark.
1. Åbent brev til regeringen, Politiken 20. dec.: ”Så sølle behøver vi ikke at være.”
Jørn Nerup, fhv. professor dr.med., Knud Vilby, forfatter, journalist, 
Henrik Stubkjær, biskop og Peter Skov-Jakobsen, biskop
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art9128811/Så-sølle-behøver-vi-ikke-at-være
2. Rystende kritik af Kærshovedgård: Forsvarsadvokat Camilla Martiny, Kronik i 
Berlingske 25. dec.: ”Har du først oplevet Kærshovedgård, vil du aldrig se på 
Danmark med de samme briller igen.” 
Hun citerer sin klient: ”Udrejsecenter Kærshovedgård er en kirkegård for levende 
mennesker.”
3. Hudløs TV-udsendelse: ”Nyrup – søn af en udstødt” (1.del sendt 3.januar 2023).   
En sætning mejslede sig ind i tilhøreren: ”Anbragt på ubestemt tid.”
4. Stærk kommentar i Berlingske 28.dec. af Alma Tynell: Drop alle udvisninger til 
Iran.
5. Åbent brev til udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen 1. jan. fra Søren Torrild og 
Jeanette Christensen, medlemmer af den tværpolitiske 
FaceBook-gruppe/arbejdsgruppe ”Borgere der ikke støtter regeringens udlændinge- 
politik!” (48.882 medlemmer): De skriver: ”Vi håber, at én af grundene til at lave den 
brede regering er at få rettet den ubærlige, umenneskelige og på nogle områder tæt på 
forbryderiske udlændingepolitik op, og vi håber, at skuldrene nu er brede nok til at 
bære ansvaret for et ordentligt samfund, 
hvor udlændinge, herunder især flygtninge, igen behandles som de sårbare og 
værdifulde mennesker og borgere i Danmark, de er.”
De ønsker særligt at påpege to problemstillinger: 
A. Lad de fem danske børn og deres familie i Syrien komme hjem. 
B. Rul de umenneskelige regler om inddragelse af asyl tilbage til før 2015.
6. Kampen om at få de fem danske børn med deres mødre hjem fra Al Roj-lejren og 
den nye regerings udenrigsminister: 
Partier: Slås for børnene i Syrien, Løkke. – Det vil være løftebrud, hvis ikke Lars 
Løkke Rasmussen(M) får de danske børn hjem fra Syrien, lyder det fra 
oppositionsparti. S og V står fast’ (Politiken 4. januar 2023).
7. Eventuelt
Næste møde ved Hjemrejsecenter Avnstrup lørdag d. 28. jan. kl. 14
STORmøde tirsdag d. 7. februar kl. 11
Næste demonstration foran Sjælsmark søndag den 12. feb. kl.14-15. Referent og 
tovholder?
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