
Bedsteforældre for Asyl foran Sjælsmark 11. juli kl. 14

                              Referat.

                            Ordstyrer og  referent: Birgitte Kjersgaard

En dejlig sommer søndag mødte 14 bedsteforældre op én var ovenikøbet med for 1.gang.

1. Siden sidst.
Der blev festet i Udrejsecenter Avnstrup søndag den 27. juni. 
Det var en fantastisk fest. Se referat.
Tak til Mette. Nina og Rubens for et flot arrangement.

2. Du kan nå at at støtte Borgerforslag til en mere human og solidarisk flygtningepolitik i 
Danmark. https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-07167
Slutdato 28. august 2021 – antal støtter 43.780 så det er tæt på 50.000.

3. Sogenpræst Inger Margrethe Andersen fra Hadsund samler underskrifter til et åbent 
brev til regering og folketing med protest mod at sende syriske flygtninge tilbage til den
diktator, de flygtede fra. 500 præster har støttet. 

4. Borgere, der ikke  støtter regeringens udlændingepolitik:
a. Sognepræst på Vesterbro Niels Nymann Eriksen: ”Der er grund til bekymring over 
regeringens flygtninge- og udlændingepolitik.
b. Rasha Omar i Helsingør Dagblad den 4. juli : ’Politikerne tænker kun på deres papirer 
og regler, ikke mennesker.’

Asylansøgere i et udrejsecenter koster 300.000kr. om året. Hvis de fik lov at arbejde 
f.eks. i hjemmeplejen ville vedkommende være en indtægt - og en god arbejdskraft.

Stop hjemsendelserne til Afghanistan. Afghanistan beder Europa stoppe 
hjemsendelserne foreløbig i 3 måneder. Der befinder sig afghanere i Ellebæk fængslet 
med henblik på hjemsendelse. De hjemsendes trods Afghanistans opfordring.

5. Danmark vil i år modtage 200 kvoteflygtninge. Langt under hvad vi burde.
Vi har i en længere periode ikke modtaget de flygtninge, der har været tildelt os fra FN. 
Aftaler skal holdes. Det gør staten ikke.

6. Den britiske regering får hård kritik for at kopiere den danske asylpolitik med et 
modtagecenter udenfor Europa.
Udenrigsminister Jeppe Kofoed har været på to dages tur til Marokko for at få Marokko
til at oprette et dansk modtagelsescenter for flygtninge. 

7. Eventuelt.   Markering af Borgerforslag ved Christiansborg, Gerd Gottlieb.

BfA sender en opfordring til Dansk Røde Kors om en opfølgning på den psykologiske 
undersøgelse fra 2019, der var medvirkende til at børnene kom ud af Sjælsmark. 
Hvordan har børnene det nu?  -  2½ år er lang tid i et barns liv. 

      Avnstrup søndag den 25. juli kl. 14-15. Mette Roerup og Nina Lørring
      Sjælsmark søndag den 8. august kl. 14-15. Leif Bork og Birgitte Kjersgaard


