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1. ”Socialdemokratiet vil gøre benhård socialpolitik til den nye motor i
socialdebatten.”
I anledning af Mette Fredriksen nytårstale (Lars Trier Mortensen, Information 4.
januar 2020.)
Lad de små børn komme til mig!
Journalister stiller ikke nok uddybende spørgsmål til ”Børnenes statsminister”
Mette Frederiksens nytårstale
2. ”Udeladt i vejledning: Livsfarligt politigreb må kun bruges i sekunder”
Børnepsykiater Bente Rich kommenterer politiets livsfarlige magtanvendelse i
forbindelse med tvangsudsendelse af flygtninge på baggrund af Ulrik Dahlins
artikler i Information 2. og 3. januar 2020.
I Sverige oplevede man situationen ved at bruge magtmidlet i 2015. En irakisk
mand døde. Kriminalvården forbød straks anvendelse af dette greb.
3. ”Udlændingecenter Ellebæk er et af de værste i EU, konkluderer Europarådets
torturkomité, der opfordrer Danmark til at rette op” (Sofie Synnøve Herrschend).
Vi græmmes. Faldefærdige senge, ødelagte møbler, beskidte ildelugtende fælles
badeværelser, selvmordstruede holdes nøgne i observationsrum. Osv.
Nick Hækkerup: ”Når man har fået at vide, at man ikke kan opholde sig i Danmark,
men ikke rejser ud, så synes vi sådan set det er okay, at man byder folk nogle
forhold, som dem der er på Ellebæk.
Forslag: forlægger nogle demoer til Ellebæk.
Indsamling: De mangler alt sko – undertøj -4. Sjælsmark
Børnene bliver fri for hegn og skyderi og fængselsvæsen --De kommer til at savne deres skole, deres netværk og bliver bosat langt væk fra
alting.
Kærshovedgaard. Børn og mødre skilles ad. Når man har ammet sit barn flyttes
det.
5. Verdensmål! Ret til fremtiden
Verdensmål der angår børn. Afskaf fattigdom: Stop sult.
Kvalitetsuddannelse. Giv alle børn i verden en uddannelse af god kvalitet.
Det gælder alle børn, også de danske statsborgerbørn i Al-hol lejren
6. Syriensbørnene/statsborgerskab.
Sverige og Norge har for længst taget deres børn hjem.
Københavns Biskop: Glæden og håbet: Når jeg lytter til Bedsteforældre for
Asyl, præsenteres der en menneskelighed, som jeg ikke finder naiv, men
livgivende. Vi kan da ikke opgive de børn, som var så uheldige at have
vanvittige forældre, der kæmpede for en brutal sag i Syrien
7. Mette Roerup: ”Ryd op i lovene” (Politiken 30. december 2019)
Lovene i forbindelse med procedurer har mange skiftende faldgrupper.
Ex. Optjening til opholdstilladelse job og uddannelse kan ikke koordineres.
8. Unge med ikke vestlig baggrund overhaler danske unge på uddannelse.
9. Eventuelt
10. møde søndag den 26. jan. kl.14 Referent/Tovholder: Karsten og Elisabeth Holck

