
                BfA´s demonstration foran Sjælsmark 12.3.23.
               Ordstyrer: Leif Bork Hansen. Referent: Gerd Gottlieb, Bente Rich, Henrik Mottlau
                                                             REFERAT

1. Else Lidegaard – initiativtageren til Bedsteforældre for Asyl fyldte 90 år. BfA har ønsket til lykke. 
Else har takket og skriver bl.a.:  Når jeg, også i denne anledning (90-årsdagen) tænker på, hvad jeg 
er glad for i mit liv, er ideen til BfA måske det bedste jeg synes jeg har gjort. Mit projekt, som var 
politisk, mislykkedes ganske vist. Men I andre greb ideen og fik gjort den til glæde og gavn for 
mange på mange forskellige måder

2.    Den syriske flygtning Amal Jasim, udvises fra ægtefælle og deres børn på henholdsvis 3 år og 
seks måneder

3.  FNs generalsekretær Antonio Guterres roser Irak for at have repatrieret deres borgere fra Al-Hol 
lejren 

4.  Husk at støtte borgerforslag: ’FN’s Børnerettigheder skal være en del af dansk lovgivning. Det 
haster!

5.   Professor Jens Vedsted-Hansen – tidligere medlem af Flygtningenævnet – har kulegravet den 
politiske tilblivelse af ’Paradigmeskiftet’ og konsekvenserne deraf: ”Paradigmeskiftet har indført 
midlertidigheden for at formindske Danmarks ansvar for flygtninge, ikke for at sikre dem”. 
(Information 28. februar 2023). Mette Frederiksen lagde grundstenen dertil i 2015 ved at indføre en 
ny kategori af opholdstilladelse: midlertidig beskyttelsesstatus §7,stk.3. Hidtil havde forudsætningen
for inddragelse af opholdstilladelse været: varige og stabile forandringer i hjemlandet. Nu blev det 
blot: gennemførte forbedringer, som ikke er helt midlertidige – altså elastik i metermål. I 2018 i 
forbindelse med finanslovsforhandlingerne med DF ”byggede” Støjberg videre på Frederiksens 
forarbejde og fik vedtaget en lov om, at alle med beskyttelsesstatus skulle opfattes som havende 
midlertidige opholdstilladelser. Den overordnede hensigt var at lægge mindst mulig vægt på 
tilknytning til Danmark. Idealet blev hjemsendelse i stedet for integration. Myndighederne kan 
fastholde den faste kurs med at inddrage opholdstilladelser i flæng og undgå en dom ved Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol, så længe man ikke iværksætter en tvangsudsendelse – 
hvilket aktuelt ikke er muligt for f.eks. syriske flygtninge. I stedet bliver disse anbragt i et socialt 
ingenmandsland, hvor deres tilværelse ødelægges af utrygheden og mangel på en normalisering af 
hverdagslivet. (Gennemgang ved Bente Rich). 

6. Professor Morten Sodemann, Odense Universitetshospital, Indvandrermedicinsk Klinik, udtrykker 
kritik over tolkegebyr for at tale med lægen, og hvor skadeligt det er for patienterne, når der ikke 
anvendes tolk.

7.  To syriske tvillingbrødre får efter afgørelse i Flygtningenævnet lov til at blive i Danmark. Brødrene
har været i Danmark i otte år. - Flygtningenævnet omgør 77 % af Udlændingestyrelsens afgørelser.

8.  Fra hverdagen i et udrejsecenter: Historien om en bøde til en ubemidlet familie.

9.  Middelhavet er stadig en massegrav for flygtninge. I 2022 druknede if. FN 2.556 flygtninge i 
Middelhavet.

10. Eventuelt

Næste møde i Udrejsecenter Avnstrup lørdag den 25.marts kl. 14.
Næste demonstration ved Udrejsecenter Sjælsmark søndag den 9. april kl.14. 
                  Ordstyrer Leif Bork Hansen og referent Birgitte Kjersgaard 


