Demonstration foran Udrejsecenter Sjælsmark søndag den 10. maj 2020, kl. 14-15.

Desværre aflyst igen!
Referent: Kirsten Parbst

Tovholder: Finn Parbst

Her er et ”Referat”
I. Siden sidst.
1a. I forbindelse med sagen om køleskabene i Sjælsmark, så har vi fået ”Husorden for beboerne i
Sjælsmark” fra Kriminalforsorgen. Den er IKKE opdateret med hensyn til, at beboerne kan spise deres
mad på værelserne. Udsendt i sidste ”referat”.
Det er jo også et ekstra problem problem her i Ramadanen, hvor de vist skal hente aftensmaden kl.
16 og først kan spise kl. 21.
Vi har endnu ikke fået nogen forklaring.
1b. Der er udarbejdet et borgerforslag FT-04523 Børn af danske statsborgere, samt deres forældre
skal hentes hjem til Danmark, fra flygtningelejrene Al-Hol og Al- Roj i Syrien.
Støt det!!!! og få også alle venner og bekendte til at underskrive. Klik her for at støtte (husk at du skal
bruge nem-id)
1c. Der er tanker om at lave en ”Syriensbørnene-hjem gruppe”.
Skriv gerne til Finn Parbst (parbst@mail.dk), hvis du er interesseret i at deltage.
1d. Gruppen omkring besøg hos Mattias Tesfaye: Intet nyt.
1e. Køleskabe mv. i Sjælsmark
Man har fjernet køleskabe og mikrobølgeovne i Sjælsmark. Rosa Lund diskuterer det pt. med Mattias
Tesfaye. Artiklen er nu kommet i Frederiksborg Amts Avis, men desværre er vore udsagn svækket
ved, at journalisten ikke graver i Kriminalforsorgens udsagn om, at det er kørt helt efter bogen.
læs artiklen her: https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/filer/FAA%20Køleskabe%20270420.pdf
1f. Støt Sjælsmarks venners indsamling til Ramadan-måltider. Send via Mobilepay 57749
1g. Har I set, at der nu er flere flygtninge, der rejser tilbage end der kommer til Danmark?
1h. Læs Indlægget i Politikens debatsider: Shakira, beboer i Sjælsmark om: ”Livet i isolation”:
https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/filer/Pol%20%20Shakira%20livet%20i%20isolation.pdf
II. Næste demonstration 24. maj, men den er aflyst, da 10-personers reglen gælder til og med 7. juni.
III. Hvem vil skrive et ”Referat” næste gang ???
Det overvejes om vi kan afholde demonstrationen med 1-2 grupper á 10 personer med 10 m afstand
mellem grupperne og 1m imellem deltagerne … Hold øje med BfA-Nyt ca. 22. maj
Vi håber at I alle har helbredet i orden og er ved godt mod.

