Bedsteforældre for Asyl - demo Sjælsmark d. 11 sep. 2022

REFERAT:
Ordstyrer: Gerd Gottlieb – referent Birgitte Kjersgaard
1. Erfaringer fra Folkemøde Møn
Rimelig interesse for standen og især for BfA-quiz. Særlig viste mange unge
interesse. De var positive men ofte uvidende om, hvordan Danmark behandler
mennesker. Fredag eftermiddag druknede i regn ...
2. BfA-Kongelundens annonce (se forrige BfA-Nyt) har været som helside i
Politiken, Jyllandsposten, Kristelig Dagblad og Information.
3. Center Sjælsmark. Centret omstruktureres. En del forbliver modtagecenter
ved navn Center Sjælsmark og drives fortsat af Kriminalforsorgen og en del
afskærmes til et særskilt center ved navn Omsorgscenter Øst for en gruppe
særligt fysisk og psykisk sårbare afviste, der hidtil har boet i Center Sandvad, et
specialafsnit i Jylland, som nu lukkes. Det drejer sig på nuværende tidspunkt om
20 personer, der overflyttes senest den 31.10. Hørsholms borgmester Slotved
protesterer som forventet og taler om kriminelle. Brita Bastogi vil reagere i
lokalavisen på hans omtale af disse mennesker. Center Sjælsmark modtager folk
fra forskellige lande, flest fra Ukraine og flest kvinder og børn. Ukrainerne får
fortsat deres sager behandlet lynhurtigt, medens de øvrige ansøgere kommer
bagerst i køen.
DRK afholder kursus for nye frivillige 8.-9. okt. i Kolding.
4. Regeringens planer om asylbehandling i Rwanda. Asylbehandling skal foregå i
Rwanda, som også skal tage sig af de ansøgere, der evt. tilkendes asyl. Et af
verdens fattigste lande pr. indbygger. Lidt mindre end Jylland, men med 13 mill.
indbyggere. Styres af diktator Paul Kagame. Der forekommer jævnligt
forsvindinger på mystisk vis. Landets efterretningstjeneste opererer også i andre
lande. Freedom House: ”et af verdens mindst frie lande - uden ytrings- og
pressefrihed”. Huser i forvejen 130.000 flygtninge i lejre. Landet er så skrøbeligt,
at Danmark modtager kvoteflygtninge herfra. Lovgrundlaget for at oprette et
center er på plads. Danmark er i færd med at oprette et diplomatkontor i
hovedstaden Kigali og regner med at have det endelige projekt klar inden for et
år. Kraftige protester fra regeringens støttepartier. R truer med at vælte
regeringen på baggrund af en aftale. Protester fra de store - både danske og
internationale - organisationer: DFH, DIGNITY, IMR, EU og UNHCR. EU´s

flygtningekommissær truer med at smide DK ud af Dublinforordningen, og den
Afrikanske Union taler om: ”en ny form for kolonisation”.
Vi kender ikke Rwandas pris for at påtage sig opgaven, men formentlig betales af
Danmarks Ulandsbistand.
5. Hvordan går det med de evakuerede afghanere? Se indledningsvis notat fra
Refugees Welcome http://refugees.dk/fokus/2022/juli/et-aar-efter-hvordan-gikdet-med-de-evakuerede-afghanere/
Nyt netværk for afghanere i DK. Sammen med FN-forbundet og DAKDIF har RW
taget initiativ til et netværk, der skal samle grupper med afghanske rødder. Hvis
man ønsker at komme på deres liste skriv til: tahmina.salik@gmail.com Målet der
dels at opbygge et socialt netværk og dels at få genforhandlet og forlænget
særloven.
Amnesty International har udgivet en omfattende og meget alvorlig rapport fra
juli om situationen for piger og kvinder i landet
https://www.amnesty.org/en/latest/research/2022/07/women-and-girls-undertaliban-rule-afghanistan/
6. Syrerne advares mod at rejse videre til andre lande før deres sag er endelig
afgjort. Se først og fremmest notat fr Refugees Welcome
http://refugees.dk/aktuelt/2022/august/advarsel-til-syrere-taenk-dig-godt-om-foer-du-forladerdanmark/

Et nyt notat fra Udlændingestyrelsen har vakt opsigt opsigt, da man erkender, at
selv de, der vender frivilligt hjem til Damaskus og er blevet sikkerhedsclearet, er i
risiko for at blive udsat for overgreb fra de syriske myndigheder. Se notatet her
https://us.dk/media/10497/notat-syria-treatment-upon-return-may-2022.pdf
7. Den kommende valgkamp. Forhåbentlig kan vi gå på gaden med vores flyers
(oplaget er stort). Desuden regner vi med at stille op med vores banner på
Christiansborg Slotsplads 4.10. Hvem organiserer?
8. Kalender:
20. sep. kl.11 Stormøde Netværkshuset Gentofte.
24. sep. kl. 14 møde i Avnstrup
9. okt. kl. 14 demo Sjælsmark. Ordstyrer Leif Bork Hansen. Referent Birgitte
Kjersgaard.
9. Evt: Meget fint indsamlingsprojekt (Små Broer, grafisk roman) til fordel for
Kærshovedgårds beboere. Se på Facebook
10. Afsluttende sang: ”Barndommens land”

