
Sjælsmark Referat     d. 10. marts 2019

Referent: Birgitte Kjersgaard                                        Tovholder: Leif Bork Hansen

Det i sidste referat nævnte møde på Christiansborg d. 25. marts er udsat

Velkommen til to nye bedsteforældre – Bente fra Svanemøllen og Elisabeth fra Møn.

Siden sidst:
1.   Sjælsmarks Børn – Politiet er kommet for at sende en iransk familie med to små børn hjem.
”Tvangsudvisning fra Sjælsmark 6.3.2019 endt med selvmordsforsøg.
En kurdisk mor forsøgte her til morgen at tage sit eget liv med piller i forbindelse med en 
påbegyndt  tvangsudvisning fra Sjælsmark af familien, som har været her i Danmark siden 2015.
Kvinden er fortsat hospitalsindlagt og tvangsudvisningen er i dag opgivet.
I dag venter to af Sjælsmarks børn på at få at vide, om deres mor overlever.

  Hvor mange af Sjælsmarks børn skal opleve, et samme som disse 2 børn har oplevet i dag.
Ægtefællerne vidste ikke hvor hinanden var.

Man kan ikke leve uden håb.
Familien er tilbage på Sjælsmark, men hvornår sker det igen.

Fremragende arbejde- Daniel Nærum -Trampolinhuset – Asylret.

.Frederiksborg Amts Avis refererer en noget andet opfattelse af, hvad der skete!
Efter henvendelse til Journalisten.

Altinget oplyser 6.3.19, at antallet af børn på Sjælsmark nu næsten er fordoblet. Der bor nu 125 
børn under 18 år på Sjælsmark. Integrationsminister Inger Støjberg(V) har i et svar til Folketinget 
oplyst, at hvert tredje barn har været på Sjælsmark i mere end et år.
Man kan ikke tvangsintegrere flygtninge ud af Danmark. Det ved vi med sikkerhed. Men man kan
pine mennesker ihjel psykisk og fysisk. Det ved vi også med sikkerhed.

LUK SJÆLSMARK OG ØVRIGE INTERNERINGSLEJRE FOR AFVISTE SYLANSØGERE. 
STOP DET. DET SLÅR SJÆLE IHJEL.

Furesø Socialdemokrater siger fra LOV 140.

 2. Antallet af børn i Sjælsmark er vokset, der er nu 135. De 45 har været der et par år. Det er 
deres forældres skyld, de kan bare rejse hjem, siger Udlændingeminister og integrationsminister 
Inger Støjberg.

Hørsholm borgmester siger Sjælsmark skal lukkes.

3. Tema  Syriske flygtninge, Politiken 7. marts: ”S freder omstridt udlændinge stramning”
Anders Jerichow> Syrerne venter en ”dødelig velkomst”, hvis de vender hjem. Mandlige flygtninge
risikerer enten fængsel eller at blive tvunget ind i hæren”. - FN: Ansvaret for krigens forbrydelser i 
Syrien skal placeres.

Andet ord for paradigmeskifte - Udsendelsespolitik

Politiken 9.3.19 Hvorfor kalder I det flygtningekrise? I virkeligheden er det jo en krigskrise.

4. Børns Vilkår i Politiken: Sjælsmark er ikke et sted, hvor det er forsvarligt for børn at bo i mere 
end to uger.   

5. Fra sidste møde - ideer– beretninger om flygtninge der klarer sig godt og integrerer sig.
Bosnierne nævnes.



Andre ideer: 
Arrangere møder på biblioteker om flygtninge vilkår og muligheder.
Bruge nogle midler til at få Sjælsmarks børn til at deltage i spejderbevægelsen.

6. Eventuelt: Tillidsmanden for de ansatte i Ellebækfængslet - Sådan kan det ikke fortsætte - her 
er snavset, vi er underbemandede osv. -

Børnene på Sjælsmark havde en dejlig dag på Eventyrfabrikken med bedsteforældre. 

OBS! Fitness og træningsudstyr efterlyses til aktiviteter på Sjælsmark

OBS! Elisabeth kommer fra Møn og vil gerne møde op hver anden gang, næste gang den 
14. april. Er der nogen, der kan give hende et lift fra en S-togsstation, så ring til hende på 
42415581.

Ingrid fortalte om at være jødisk flygtning i Danmark i 40érne.

7. Næste møde: Søndag den 24. marts kl.14. Referent og tovholder Vibeke og Jørn Nerup

Arrangementer: 

16. marts Racismedemonstrationen Rådhuspladsen kl. 13  -  Anne Marie Helger blandt talerne.

21. marts film: Humanity on Trial verdenspremiere. Den unge danske aktivist blev arresteret for at 
hjælpe skibsbrudne flygtninge på Lesbos. Efterfølgende debat med flere honoratiores. Læs mere og køb 
billet på facebook-eventet. 

26. marts samråd om flygtninge – tilmelding.

27. marts dokumentarfilmen Cast away Souls om Sjælsmark med efterfølgende debat.

10. maj Børneretsdemo kl. 17-19  Billetter à 90 kr. købes på Billetto.
Det er under Cphdox. Til debatten kommer Eva Singer institut for menneskerettigheder,
Louise Holck – Dansk Flygtningehjælp, Rasmus Kjeldal- Børns vilkår, Hørsholms borgmester
og 2 beboere.                          Olof Hergel ordstyrer.

Husk skriv under - Borgerforslag Asylbørns fremtid. Dansk psykologforening er nu også  medunderskrivere.


