
Referat af BfA´s demonstration foran Center Sjælsmark 12.2.23
Vi var ca. 15 deltagere med Leif Bork Hansen som ordstyrer. Gerd Gottlieb overtog referentjobbet 
da Birgitte Kjersgaaard måtte melde afbud.

Dagsordenens 8 punkter (se nedenfor) blev drøftet.   Herudover:

Det blev aftalt, at vi i lighed med tidligere deltager med vores banner i Fælledparken 
1. maj. Der aftales mere konkret på næste demonstration ved Sjælsmark 12.3. 

o Folkemødegruppen har på møde 7.2. aftalt at arbejde på, at vi i stedet for Møn 
deltager på Ungdommens Folkemøde 6./7. 9. i Valby Parken. Næste møde i 
gruppen er 10.5. efter stormødet samme dag.

o Jørn Nerup fortalte, at han og Knud Vilby på vegne af BfA har lavet tekst til en 
politianmeldelse til Københavns politi af Statsminister Mette Frederiksen og 
Vicestatsminister Jacob Ellemann-Jensen for overtrædelse af straffelovens §250
og 253. Anmeldelsen drejer sig om de danske børn og deres mødre i Al-hol 
lejren i Syrien, og vil blive afsendt koordineret med advokat Knud Foldschack 
RTC når situationen omkring hjemtagelse af børnene og deres mødre er 
afklaret. Det vil sige, at anmeldelsen vil ske såfremt regeringen afviser at 
hjemtage børnene OG deres mødre eller udskyder afgørelse herom.

Eventuelt:
Flere herboende syrere ønsker at hjælpe deres familie i Syrien og Tyrkiet med at 
komme til DK efter jordskælvet. Flygtningehjælpens Frivilligrådgivning tilbyder 
rådgivning . Se Frivilligrådgivningen - rådgivning til flygtninge med Dansk 
Flygtningehjælp | DRC Dansk Flygtningehjælp

Flygtningenævnet har indledt 10-15 prøvesager for syrere fra andre steder end 
Damaskus og Rif Damaskus mht hjemsendelse. Der er endnu ikke faldet nogen 
afgørelser.

Dansk Flygtningehjælp har udgivet et notat om adgangen for statsborgerskab for børn
af statsløse, der er født i DK. https://asyl.drc.ngo/viden-og-holdninger/postioner-og-
anbefalinger/notat-om-statslose-born-fodt-i-danmark/

Ellebæk Kontaktnetværk efterlyser besøgsvenner. 
https://ellebaekkontaktnetvaerk.dk/

LGBT Asylum holder 10 års jubilæum 24.2. kl. 15-01 i Union, Nørre Alle.

Næste møde på Avnstrup Udrejsecenter lørdag den 25. februar kl. 14 og             
Udrejsecenter Sjælsmark søndag den 12. marts kl. 14-15. Referent og tovholder?

                                 Gerd Gottlieb 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffrivillig.drc.ngo%2Faktiviteter%2Foversigt-over-aktiviteter%2Ffrivilligradgivningen%2F&data=05%7C01%7C%7Cdb629f6e83ff4753f6a508db0b3fa82d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638116140262891767%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=psQ2XfElL%2BdOxd%2F4ULmnARJt3QLupb139jxHxqocwSE%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffrivillig.drc.ngo%2Faktiviteter%2Foversigt-over-aktiviteter%2Ffrivilligradgivningen%2F&data=05%7C01%7C%7Cdb629f6e83ff4753f6a508db0b3fa82d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638116140262891767%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=psQ2XfElL%2BdOxd%2F4ULmnARJt3QLupb139jxHxqocwSE%3D&reserved=0


Dagsorden:

1.VUGGEVISE i anledning af digteren Henrik Nordbrandts død

Lille krigsbarn, hvor går du hen?
Mod øst eller vest?
hvor i verden tror du
du finder en ven?

Lille krigsbarn, hvad passer dig bedst:
Et hullet tæppe?
En krydsfinerskiste?
En redningsvest?

Lille krigsbarn, hvor vil du dø:
Hvor bomberne falder
eller i åben sø?

Lille krigsbarn, hvor vil du hen?
Vælg selv. Bare vi aldrig
skal se dig igen.

2.Børnene og deres mødre er endnu ikke hentet hjem. Håbløsheden lå tung 
over Al-Hol-Lejren, da Maria Milland var der som fødselslæge 

3. Flygtningenævnet ændrer praksis:Afghanske kvinder skal have asyl alene 
på grund af deres køn.

4. Vedrørende statsborgerskab: ’Politikerne bør udvise større forståelse for 
mennesker, der på grund af alvorlige handicap ikke har en chance for at blive 
danske statsborgere,’Thorkild Olesen, formand for Dansk Handicaporganisa- 
tioner, Rasmus Grue Christensen, Direktør i Dignity.

Diskrimination af mennesker med muslimsk tro bør omgående ophøre. 
Pernille Skipper skriver i debatindlæg i Politiken: ‘Intet har været så rystende 
for min retfærdighedssans som min tid som indfødsretsordfører’.

5. Henrettelserne i Iran fortsætter: De, der demonstrerer mod styret, risikerer at
betale den højeste pris. Amnesty International opfordrer til at underskrive 
protesten: Stop henrettelserne i Iran.

6. Der er mennesker, der i årevis opholder sig som i et ingenmandsland i 
landets udrejsecentre, fordi de ikke har kunnet udsendes og heller ikke har fået
ophold i Danmark. Det gælder således Alla og hendes familie - der har levet 
som i et ingenmandsland i 14 år. Det er lykkedes hende at få lov at påbegynde 
en uddannelse som sygeplejerske i Jelling.

7. Ulrik Dahlin i Information, 21.januar 2023: Antallet af flygtninge, der opnår 
opholdstilladelse ved at samarbejde om tilbagerejse er faldet til nul.

8. En fantastisk historie fra Svendborg, hvor en far har kæmpet for hustru og 
børn mod et svimlende bureaukrati - og indtil videre har fået samlet sin lille 
familie i Danmark.


