Demo foran Sjælsmark 8. nov. 2020
REFERAT
1. Bladet Folkeskolen bringer interview med 17-årige Fayeza fra Iran på Hjemrejsecenter
Avnstrup.
https://www.folkeskolen.dk/1855931/17-aarig-fra-iran-giver-boern-paa-hjemrejsecentre-en-stemme

Fayza kan blive i folkeskolen også efter det 18. år og gøre sin skoleuddannelse færdig.
Senere fortsætte på VUC.
2. Institut for Menneskerettigheder vil have regeringen til at redde boghandleren fra
Brønshøj fra dødsstraf i Marokko. Et løfte der blev afgivet til Danmark i forbindelse med
udlevering sidste år. Dansk Folkeparti vil ikke opponere og Inger Støjberg synes heller ikke
at ville opponere.
Vigtigt at Danmark går imod dødsstraf - også af hensyn til vores internationale anseelse.
Fratagelse af statsborgerskab er underminering af internationale aftaler.
.

3. Kærshovedgård: En anbringelse på ”ubestemt tid” der er lig med ”livstid”
Der er konstateret Corona, de smittede flyttes til Brovst.
Avnstrup: Der har været møde med Røde Kors’ chef for asylafdeling og Avnstrups lejrchef.
Referat af mødet følger i næste BfA-Nyt. Løbende kontakt mellem Røde Kors og BfA er
aftalt.
Forsøg med madordning mulighed for at rekvirere varer.
Hygiejnepakke personlig.
Mulighed for skolegang i Lejre kommune. Flere over 18 år på VUC. Transportpenge
mangler!!!.
Meldepligt 2 gange om dagen. Møder man ikke op går Hjemrejsestyrelsen rundt og banker
på.
Røde Kors er bundet af Udlændingestyrelsen.
4. Minister for udviklingssamarbejde Rasmus Prehn. Vi har hjulpet børnene i Morialejren.
Men de skal ikke til Danmark. Vi har sendt penge og materiel til Grækenland.
Flere (13) kommuner har sagt ja til at tage imod børnene og deres mødre.
5. Danmark afviser fortsat at hjemtage børn af mødre med IS-tilknytning fra Syrien.
BfA opfordrer udenrigsministeren til -lige som den svenske udenrigsminister har gjort, at
sende en mission til Syrien. Vi opfordrer dig også til at hente de danske statsborgere hjem.
Der befinder sig omkring 50 danske statsborgere de 30 er børn de fleste andre er kvinder.
Deres situation er desperat. Børnene har brug for varme kærlighed og undervisning og
mulighed for at skabe sig et nyt liv i frihed. Danmark har altid taget ansvar sine
statsborgere. Efter den tyske besættelse vedkendte vi os ansvaret for selv de værste
krigsforbrydelser. Det er dybt beskæmmende for os, som danskere, hvis vi nu 75 år senere
nægter at tage hånd om disse uskyldige børn
6. Forholdene i Sjælsmark. Ingen kunne fortælle noget, da BfA endnu ikke må aflægge
besøg.
7. Eventuelt:

Næste møde foran Avnstrup søndag d. 22. november kl. 14
Næste demonstration foran Sjælsmark søndag d. 13. december kl. 14
Ordstyrer og referent: Kirsten og Finn Parbst

