Referat af Bedsteforældre for Asyls demonstration foran Sjælsmark
08. marts 2020
Referent: Kirsten Gaard

Tovholder: Leif Bork Hansen

Leif indledte mødet med at rose arrangørerne bag Høringen på Christiansborg.
Leif anbefalede også, at man skulle se forestillingen på Husets teater om to brødre der er kommet
hjem fra en Sovjetisk fangelejr. Skuespillere: Jens Albinus og Oluf Johannessen.
Mathias Tesfaye oplyser at Danmark på grund af flygtningesituationen ved grænsen til Grækenland
hjælper med fly til grænsebeskyttelse, mens Albanien, Tyskland og Finland tager mod flygtninge fra
Morialejren.
Derefter gik vi over til dagsordenen
1a. Folkemøde Bornholm: Vi har fået plads i Civiltinget fredag. Jørn Nerup har fået ja fra Københavns
biskop til at tale.
Folkemøde Møn: Det gennemgående emne er Retsikkerheden,Ellebækfængslet er emnet fredag og
børnekonventionen emnet om lørdagen.
1b. Nyt om flytning til Avnstrup
Alle familier har fået brev om et møde, hvor de kan tale om flytningen. Familier uden skolesøgende
børn flytter 01.04. Familier spørger om der er en kirke i nærheden af Avnstrup. Leif undersøger.
Mette Roerup fortalte, at hele Azizi familien behandles som én sag, så familien ikke splittes ad. Mette
har skrevet til partierne og spurgt om familien kan overgå til status som kvoteflygtninge. Hun har kun
fået svar fra SF. Udlændingestyrelsen har sagt nej.
1c. Høringen om hjemtagelse af børn fra al-Hol-lejren.
Advokat Knud Foldschacks gribende fortælling om den danske regerings tøven med at hjemtage
dansk pige, der tog til Raqqa i Syrien 1914, og som har forsøgt at komme hjem straks efter
ankomsten, men nu sidder med 2 små børn i al-Roj lejren, jf. Politiken søndag den 8. marts.
Repræsentanter fra Radikale, Enhedslisten, SF, Alternativet og Kristendemokraterne fremlagde deres
kritik af regeringens og højre oppositionens nægtelse af at tage danske statsborgere hjem. Det er
aldrig børnenes ansvar, børn har selvstændig ret (Rad). Humanisme er en dansk værdi , som ikke
efterleves, når vi ikke tager børnene hjem. Endvidere holdt Eva Smith samt repræsentanter fra Red
Barnet og Amnesty Danmark oplæg om børns rettigheder.
1d Finn Parbst gjorde opmærksom på et åbent samråd vedrørende kritikpunkterne i rapporten fra
Europarådets komité til Forebyggelse af Tortur (CPT) om forholdene i Ellebæk-fængslet, torsdag
26.03 kl. 10.15. Tilmelding:
https//www.ft.dk/udvalg/udvalgene/reu/kalender/47558/samraad.htm.
SIDSTE NYT: Samrådet d. 26. marts AFLYST og udsat indtil videre
II Eventuelt
Mjølnerparken – lovgivningen om flytning er diskriminerende. Der er demonstration fra Israels Plads
21.03. kl. 14.30.
Marcus Knuth (V) og Jesper Petersen (S) svarer på spørgsmålet om at hjemtage kvinder og børn fra
Al-hol-lejren: "De er radikaliserede”.
III. Tovholder og referent til den næste demonstration søndag 22. marts.
Tovholder: Finn Parbst

Referent Kirsten Parbst

