Referat den 9. februar 2020 foran Sjælsmark
Referent: Birgitte Kjersgaard Tovholder: Leif Bork

14 bedsteforældre og 2 hunde var mødt op ved Sjælsmark i regn og rusk.
1. Høring om syriensbørnene på Christiansborg den 4. marts kl. 14-17.
Tilmelding: www.bedsteforaeldreforasyl.nemtilmeld.dk senest 1.marts
Sikkerheden sejler i Al-Hol: Børn dræbt og forsøgt bortført
Hvad venter vi på! Mulige coronavirusofre hentes hjem – men hvad med Al-Hol børnene?
”5 skoler” har i 2019 etableret skoler for syriske børn på flugt fra krig. Positiv omvæltning i børnenes
liv. Se mere: google.
2. Bente Rich interviewet af Arne Hansen om betydningen af at børnekonventionen bliver
inkorporeret i dansk lov. Flygtningeogfred.dk (27. januar 2020)
3. Særdeles vigtigt brobyggerarbejde: ”Jewich community in Italy welcomes Muslim refugees
from Syria” www.infomigrants.net) Italien som har så mange flygtninge, vi kunne lære noget.
4. Sameksistens.dk: Marianne Olsen: Et halvfærdigt lovforslag.
Udvid lovforslag mod antisemitisme til at gælde alle former for racisme. (30/01-2020
5. Forholdene i Ellebæk fængslet
Kirsten Parbst – Rasmus Stoklund i Frederiksborg amtsavis 23/1-31/1og 8/2
Uddrag: At sætte spørgsmålstegn ved det rimelige i at opbevare ikke-kriminelle medmennesker i et
lukket, uhumsk og ubarmhjertigt fængsel. Nogle har været op til 18 mdr. i Ellebæk.
Fængselsbetjentenes indsats klandres ikke.
Fængselspræst Per Bohlbro ”De her forhold skal vi skamme os over.” ---” Vi kan ikke være bekendt
at sætte sårbare mennesker i en situation, hvor de får det endnu dårligere. Forholdene tangerer
psykisk tortur. Vi kan ikke være Ellebæk bekendt, og heller ikke at vores folkevalgte politikere
bruger ord som utålelig og spark bagi, når det drejer sig om sårbare mennesker.”
6.

Forholdene på Kærshovedgård.

7.

Nyt om udflytning af børnefamilierne fra Sjælsmark?

8. Jørgen Chemnitz (75 års omtale Politiken) Asylcentrene kan vi godt være bekendt - det som
vi ikke kan være bekendt, er at lade folk bo i centrene for længe. Vores mantra har i mange år
været, at ingen skal bo i asylcentre i mere end et år.
”Argumentet om at det er forældrene, der holder deres børn som gidsler, fordi de ikke vil rejse, har
jeg aldrig fattet. Jeg kan ikke bruge det til noget. Børnene er jo ofrene. Jeg ville være fuldstændig
rasende, hvis forældrene havde gjort det med onde hensigter. Men de har gjort det, fordi de har
truffet et valg mellem to onder.”
Jørgen Chemnitz var asylchef i Sandholmlejren.
Sådan talte vi for ca. 5 år siden!
Jobcentrenes pligt til at vejlede om repatriering er en skamplet på dansk integration. Politiken 6/2.
Lov om at vejlede om repatrieringsstøtte ved alle samtaler fører til systematisk forskelsbehandling
og fremmedgørelse af en stor gruppe mennesker.og ikke tilbud om arbejde.
Sidste møde foreslog at alle bød ind med punkter til dagsorden.
Ideer til næste dagsorden mailes til Birgitte
9. Eventuelt
Næste møde: søndag den 21. februar kl.14 Referent: Birgitte Kjersgaard
Dagsordensforslag o.l. til

birgittekjersgaard@gmail.com

Tovholder: Leif Bork

