Referat fra demonstration foran Sjælsmarks Udrejsecenter
den 8. december 2019
Referent: Birgitte Kjersgaard Tovholder:Leif Bork Hansen

1. Gert Gottlieb efterlyste på vegne af en mor i Sjælsmark en ”bedsteforælder” til hendes to piger på
6 og 16 år. Familien er kurdere fra Iran. Det er piger med fine resurser, som taler udmærket dansk.
Man kan læse om den ældste kaldet Zana, i BfA’s rapport ”Sjælsmarks børn fortæller”, der ligger på
vores hjemmeside. Yderligere oplysninger – både om familien og om hvordan man evt. kan gå ind i
opgaven – hos Gerd Gottlieb, mobil 2094 8744 eller e-mail: gerd.gottlieb@outlook.dk
.

2. ”Erik Hansen er død den 6. december på Roskilde hospice. Erik var med fra begyndelsen i BfA,
da vi i februar 2008 startede en gruppe ved asylcenter Avnstrup. Erik blev hurtigt en af drivkræfterne
omkring arbejdet på asylcentret. Erik kærede sig om nogen om børnenes vilkår. Med ildhu og
engagement fik han skabt arrangementer på centret med cirkus og gøgl – og ture ud i det blå. Jeg
husker især en afghansk dragefest, hvor Erik fik lensgrevinden fra Ledreborg til at åbne sin park for
os, så vi kunne løbe op og ned af bakkerne med drager, mens Erik introducerede os til pandekager
og bål.
Uforglemmelig er også den sommerferieuge ved Kattinge Vig, hvor omkring 50 børn og forældre fra
både Avnstrup og Sandholm deltog. Erik medbragte sin båd, og stor var glæden hos børnene, da
det lykkedes at fange en stor torsk. Den uge lagde grunden til det tætte forhold flere af os fik til
flygtningene, forhold som i mange tilfælde består endnu, hvor nogle er sendt hjem, nogle har fået
ophold og få desværre stadig sidder i asylsystemet.
Erik var hver uge forbi Avnstrup, lagde øre til beboernes problemer og prøvede at finde små
løsninger, der kunne lette deres hverdag, fx tog dem med til genbrugsforretninger i Roskilde.
Erik fik tætte bånd til flere af familierne og fulgte dem gerne, hvis de fik ophold eller blev flyttet til
andre centre. En af familierne – blev indlemmet i Erik og hans hustru Birgittes familie, så de fik både
datter og børnebørn.
Det var Erik magtpåliggende at udbrede kendskabet til flygtningenes vilkår. Derfor startede han med
at udbyde foredrag om at være flygtning i Danmark. Gennem årene blev det til over 100 foredrag i
menigheds- huse, efterskoler, hos logebrødre. Hans udgangspunkt var hans barndomsoplevelser
med en tysk flygtning under krigen, som blev huset i hans barndomshjem, efterfulgt af hans
personlige med flygtningeskæbner han havde mødt på Avnstrup.
Eriks budskab om medmenneskelighed nåede derved ud til en stor kreds af danskere, som normalt
ikke interesserer sig for udlændingeforhold.
Erik har sat sig mange spor og inspireret mange mennesker. Det er med stor taknemmelighed, at vi
nu må sige farvel til ham”
På vegne af Bedsteforældre for Asyl, Nina Lørring.”
Erik bliver bisat fra Kornerup Kirke vest for Roskilde fredag den 13. december kl. 13.
Efter Eriks ønske bedes man i stedet for blomster betænke Bedsteforældre for Asyl Reg.nr.7780
kto. 1930866
3. Sjælsmark status! April – hvorhen – hvem - hvordan. Hvad tænker vi? (nu ved vi, de skal til
Avnstrup)
Adgang til Sjælsmark som Røde Kors frivillig – eller tilknytning til en familie i Sjælsmark.
Vi afventer svar på de kritisable punkter for tilværelsen i Sjælsmark. Flere punkter er kommet med
f.eks. at de ansatte går ind i flygtningenes bolig når de ikke er hjemme og fjerner ting.
Forholdene i Ellebæk fængslet er stadig forfærdelige.
4. Brev 20. november ”En god dag for børnefamilierne i Sjælsmark”. BfA´s holdning til det. - Udgik.
5. Møde med Københavns biskop. Biskoppen vil i Altinget inden jul skrive en appel til støtte for
asylsøger i
Sjælsmark. Lysgudstjeneste Domkirken 9. dec.
6. Syriensbørnene/statsborgerskab.
30 børn hvis forældre er danske statsborgere sidder stadig i Al-Hol lejren. Hent dem hjem!
Regeringen vil straffe de nyfødte børn hårdest. Det er aldrig børnenes skyld.
7. Evt. og næste møder: Julemøde 22. december: Gerd Gottlieb og Nina Lørring.

1. møde i det nye år 12. januar 2020: Tovholder/referent Leif Bork Hansen/Birgitte Kjersgaard.

