Foran Sjælsmark – Referat den 10. november 2019
Referent: Elisabeth Holck

Tovholder: Karsten Holck

1. Nedslag i dagspressen
Bente Rich kommenterede sin artikel i Kristeligt Dagblad 28. okt.2019 og den bagvedliggende undersøgelse foretaget af Røde Kors.
80% af både børn og voksne viste mistrivsel i en grad, der kan svare til en psykiatrisk
diagnose. Bente Rich understregede nødvendigheden af en psykiatrisk undersøgelse af
børnene og de voksne og efterfølgende behandling. En lægeerklæring er i øvrigt også
nødvendig for at søge om humanitært ophold.
Børnene lider under deres megen flytten rundt mellem centrene og deraf manglende faste
relationer. Det vil skade deres indlæringsevner på længere sigt.
Leif Bork vil medbringe kopi af artiklen den 14. nov. på Christiansborg og ved næste demonstration på Sjælsmark den 24. nov.
Artiklen i Politiken den 27. oktober 2019 om ”bred folkelig opbakning til at hjælpe børnene
på Sjælmark til et bedre liv ”, hvoraf det fremgik, at 47 % var for at hjælpe 21% imod, blev
omtalt, og Vahid Rahmati familiens opholdstilladelse efter 6 år.
Jonas Eikas tale ved modtagelsen af Nordisk Råds litteraturpris, der bl.a. stærkt kritiserede statsministeren og udrejsecentrene, kommenteredes. Kongelundsgruppen havde sendt
en tak til Jonas Eika vedlagt et eksemplar af bogen ”Irakere i Danmark”. En hilsen også fra
Sjælsmarkgruppen vil blive overbragt i næste uge.

2. Siden sidst
Gerd og Britta fortalte om demonstrationen den 9.nov. til minde om Krystalnatten.
Ca 300 deltagere med fakler, Henrik Nordbrandt læste 2 digte, musikgruppe og fællessang.
80 gravsten på den jødiske gravplads i Randers skændet med grønne kryds.
Demonstrationen den 5.nov i Rigsdagsgården i anledning af behandlingen af borgerforslaget om bedre vilkår for afviste asylbørn gentages den 14. nov., da forslagsbehandlingen blev udsat til denne dag. OBS: på Christiansborgs Slotplads!
Ulla Sandbæk har fremsendt flg.:
”Kære Alle
Behandlingen af B 2 begynder efter al sandsynlighed ved 12-tiden. Dagsordenen begynder klokken 10. Der
er et par tredjebehandlinger med afstemning og en forespørgselsdebat som plejer at vare et par timer før
behandlingen af Borgerforforslaget.
Sten Hergel underviser hele torsdagen på filmskolen men har lovet at sende en anden til at dokumentere
demonstrationen
KH Ulla”

Henrik anmelder demonstrationen til myndighederne. - Er anmeldt i tidsrummet kl. 9-12

Lovforslaget om ændring af lov om dansk indfødsret (”syriensbørnenes fratagelse af statsborgerskab”) blev drøftet, herunder evt. modstrid med statsløsekonventionen og børnekonventionen. Det blev oplyst, at Danmark skal lukke personer, der ankommer i lufthavnen
ind, uanset om de er frataget dansk statsborgerskab eller ej. Der er høringsfrist til den 12.
november 2019.

3.”Irakere i Danmark”
Rosende omtale af Irakerbogen. Giver vigtige oplysninger og forklaringer, bl.a. eksempler
på afviste asylansøgere, der får asyl i andre lande.
4. Kalender
Mellemfolkeligt Samvirkes arrangement om kvoteflygtninge onsdag den 13. november
kl.16.30 debat, kl.18 mulighed for fællesspisning. Sted: Fælledvej 12.
BfA: Ny demonstration vedr. borgerforslaget, torsdag den 14. november kl. 10
på Christiansborgs Slotsplads - se pkt.2.
STORmøde mandag d.25. november 2019, kl. 11-14.30Sted: Ericavej 149, Gentofte.
Dagsorden for mødet er udsendt den 8. nov. 2019
5. Eventuelt
Ulla Sandbæk refererede fra en radioudsendelse, at vores empati ødelægges af vores uempatiske opførsel. En hjerneforsker havde oplyst at hjernens ”empaticenter” svinder ind
af mangel på brug!
Britta havde for en donation købt maosko til de indsatte i Ellebæk.
Den 20. november 2019 fylder børnekonventionen 20 år.
Vibeke og Jørn Neerup omtalte Venligboernes udgivelse af ”De uledsagedes bog”,
Ti beretninger fra børn og unge på flugt. På et arrangement på Bremen teater havde nogle af de uledsagede børn fortalt om deres flugt og hvor svært det er for deres familier at
blive familiesammenført. Børnene skal forklare de tilkomne forældre ALT, de kender jo
ikke noget til Danmark. Indtægterne fra bogen går til betaling for fremtidige familiesammenføringer, så børnene ikke selv skal stå med ansvaret og udgifterne. Forfatterne, Mads
Nygaard og Michael Graversen vil være på Bogforum den 15. og 17. nov. 2019.
Gerd Gottlieb efterlyste en bolig i København eller Storkøbenhavn ( stort værelse, lille lejlighed eller gæstehus) til en mor, Shakira og hendes søn på 11 år, Taufiki. Har boet på
Sjælsmark i 3 år, men har fået deres sag genoptaget, så de kan søge om at få tilladelse til
privat indkvartering det næste år el. længere. I annoncen på facebook beskrives Shakira
som en klog og varm kvinde ( hjælpsom, god til at lave mad og gøre rent).

6. Referent og tovholder på næste møde søndag den 24. november kl.14
Vibeke og Jørn Neerup.

