Demo foran Udrejsecenter Sjælsmark 11. april 2021

Referat
Ordstyrer: Leif Bork

Referent: Birgitte Kjersgaard

På en rigtig kold og regnfuld aprildag mødte omkring 20 bedsteforældre op og vi
havde som sædvanlig nogle rigtig gode snakke, denne gang især om den miserable
situation for flygtninge og asylansøgere i Danmark.
1..Flemming Chr. Nielsen har gjort opmærksom på følgende information fra
Udenrigsministeriet under ”Danmark i Syrien”: Grundet den nuværende
sikkerhedssituationi Syrien, henviser vi til den danske ambassade i Beirut!”
2. Henrik Vestergaard Stokholm, rektor for Nyborg Gymnasium. Når en af mine
elever(Aya Abu-Deher) har fået inddraget sin opholdstilladelse og skal sendes tilbage
til et hærget og ustabilt Syrien, er det udtryk for en inhuman politik, som er
uforenelig med de værdier, der kendetegner Danmark.
Det har skabt en voldsom harme over hele Danmark og andre lignende inddragelser
af opholdstilladelse har yderligere ført til omfattende reaktioner i blade og medier.
Der er rigtig mange sager om syriske flygtninge på vej.
3. Regeringen har nedsat en taskforce, som senest 15. maj skal præsentere en plan
for evakuering af de ”danske børn” fra fangelejrene i Syrien, men uden deres mødre.
Enhedslisten frygter det bliver en ”syltekrukke” – Hvad med mødrene?
4. Syriensgruppe ved Finn Parbst: Der er 4 retssager i gang:
Det 4-årige barn med PTSD
De 5 søskende som var blevet lovet at få deres sag behandlet
og familier, som har fået frataget deres statsborgerskab.
Knud Foldschack har udtalt, at der er censur(udstregninger) i papirerne , hvilket
vanskeliggør sagsbehandlingen.
Foreningen Repatriate the Childrens frivillige har rasende travlt i forbindelse med
ovenstående sager samtidig med, at de prøver at samle så mange facts op som
overhovedet muligtfor at komme Force Task Evakuering, - eller hvad den nu hedder i
øjeblikket – i forkøbet.
Vi samarbejder med foreningen https://repatriatethechildren.dk på hvis
hjemmeside man kan finde mange oplysninger om arbejdet med at få børnene og
deres mødre hjem fra Syrien. Hvis du gerne vil være medlem af foreningen, så koster
det kun 100 kr. om året. Du kan se hvordan du melder dig ind på dette link:
https://repatriatethe children.dk/contact.
Coronaregler bruges også til at sende velfungerende unge mennesker ud af
Danmark

Henrik Mottlau gjorde opmærksom på, at magtens tredeling trædes under fode,
når statsministeren som øverste repræsentant for den lovgivende magt dømmer
børnenes mødre - helt uden rettergang.
5. Forholdene på det indespærrende Udrejsecenter Ellebæk for afviste asylansøgere
er beskrevet af Per Bohlbro, der har arbejdet der som præst i 13 år og har valgt at
træde offentligt frem. Forholdene er om muligt endnu værre for de indespærrede
grundet COVID-19, jvf. Magasinet Amnesty International, 3/2020.
Per Bohlbro udtaler bl.a.: Mennesker kommer ind ad døren som stærke og
håbefulde men forlader Ellebæk som indadvendte, vrede, syge individer. Jeg synes
det er en unødvendig magtanvendelse.
6. Tidsskriftet SOS-Racisme, marts 2021 bringer et konkret eksempel på de kritisable
forhold på udrejsecenter Kærshovedgård i form af åbent brev til Udlændingenævnet
vedrørende en kvinde, der har boet på Kærshovergård i over 4 år, skønt hun har
både ægtefælle og børn i Danmark.
7. Tidsskriftet SOS-Racisme bringer stærke indlæg fra Bedsteforældre for Asyl.
Arbejdsgruppen Børnene hjem fra Syrien har nu besluttet hver mandag at sende en
reminder til Statsministeren om, at Danmark har en forpligtelse til at hjemtage de
ca. 30 børn og deres 7 mødre fra fangelejrene i Syrien.
8. Hvad foregår der inde i udrejsecenter Sjælsmark?
En flygtning, indsat i Sjælsmark, kom ud og fortalte os om Sjælsmark/Avnstrup.(På
formfuldendt engelsk): I Avnstrup var der håb - Røde Kors kan lide folk. I Sjælsmark
er der ikke noget i morgen.
9. Borgerforslag:”Forslag til en mere human og solidariskflygtningepolitik i
Danmark” htpps://www.borgerforslag.dk./se-og-stoet-et forslag/?id=FT-07167
10. Eventuelt
Sjælsmark søndag d. 9. maj Ordstyrer/referent Leif Bork Hansen/Birgitte Kjersgaard.
Kalender:

22. april kl. 11.30: Stormøde i Netværkshuset i Gentofte
25. april kl. 14-15 Demonstration ved Aunstrup.

