
        Referat foran Sjælsmark    Søndag den 12. maj  2019

Referent: Birgitte Kjersgaard                    Tovholder: Leif Bork Hansen

                Bedsteforældre fik vagter på Sjælsmark til at tilkalde politiet. (Frederiksborg Amtsavis)
https://sn.dk/Hoersholm/Bedsteforaeldre-fik-vagter-paa-Sjaelsmark-til-at-tilkalde-politiet/
artikel/839685

1. Fremtidig placering af demonstration-Tages op på Stormødet. Udlændingestyrelsen 
kontaktes. Der var en fin græsplæne, vi kunne stå på, men det var vist ikke okay med 
Sjælsmark.
.

2. Folketingsvalget er udskrevet til Grundlovsdag den 5.juni. BfA klar til valgkamp?           
Tag nogle af de meget flotte valgflyers med hjem til uddeling

3. 1. maj demonstrationen i Fælledparken. Flot deltagelse. Koldt men det regnede ikke.

4. BfA´s annonce i B.T. Metro den 2. maj under overskriften: ”Danmark gør børn fortræd”
                    .

5. ”Der var engang et håb”. De kom til Danmark, fik opholdstilladelse. Abira Ali kom i skole 
og hendes far fik arbejde. I 5 år troede Abira og hendes somaliske familie, at Danmark 
var deres nye land. Nu er deres drømme inddraget! 
Abrina fortalte at hendes far og bror er anbragt i Ellebæk fængslet, hun og mor i 
Sjælsmark. Abrina fortalte, at hun havde svært ved at koncentrere sig, da hun var til 9.kl.
prøve, men klarede sig.De arbejder på at sende os hjem, men jeg holder håbet oppe.
Biskop Erik Normann Svendsen: ”Vores behandling af de fremmede er uværdigt for et 
gammelt kristent land.”

6. 6 forslag fra Røde Kors´ ”Børnene ud af Sjælsmark demonstration”

7. Hvis man vil ind i Sjælsmarklejren, skal man være Røde Kors frivillig.

8. Familien der flygtede fra Danmarks til Italien! Er nu i Napoli, de er blevet registreret, 
drengene går i skole, mor har fået arbejde, de får pas. Pigen kan komme hjem og tage 
sin 9. kl. prøve på sin skole. (For som hun siger dansk er mit sprog) De har været i 
Danmark i 10 år. Mor kunne ikke få arbejde i Danmark, men er blevet brugt i utallige 
praktikforløb, hvor man har været meget glad for hende.

9. Borgerforslag har passeret de 53.000 underskrifter.

10. Næste møde: søndag 26. maj kl.14:  Referent: Brita Bastogi   Tovholder: Else Lidegaard
                          Forslag til dagsorden bedes sendt til elselidegaard@gmail.com

                11. Evt.
                 Reference til den artikel fra Leif omtalt af Gerd: Stående på tærsklen mellem lov og
                 moralsk bevidsthed, Social Kritik nr. 157 – april 2019   s. 13-19.
                 Else Lidegaard: Fremragende artikel i Kristeligt dagblad 3. maj.

Kl. 14.55 ankom politiet med blå blink, men vi blev vist ikke anset for nogen alvorlig trussel, 
                    så de kørte væk igen stadig med blå blink.               

                                                                                                                       Bk
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TILMELD DIG ARRANGEMENTET PÅ FACEBOOK 

Musik Mod Racisme
Torsdag den 23. maj kl. 17:00-19:30

Rådhuspladsen i København

Når etniske minoriteter udsættes for diskrimination og hadtale i Danmark, så har vi som medmennesker pligt til 

at sige fra!

Torsdag den 23. maj kl. 17:00 samler vi derfor folk, der sammen med os vil sige klart fra over for diskrimination

og hadtale til Musik Mod Racisme på Rådhuspladsen i København.

Du kan bl.a. høre:

 Shaka Loveless  

 Wafande  

 Kira Skov  

 Iris Gold  

 Nikolaj Nørlund og Naja Marie Aidt  

 Isam B  

 Annisette   og Marie Carmen Koppel

Med komikeren Omar Marzouk som konferencier kan du se frem til en folkefest i solidaritetens navn. Udover 

koncert vil aftenen også byde på spoken word med Sara Rahmeh og taler fra bl.a. samfundsdebattør Khaterah 

Parwan og Jacob Mchangama fra Tænketanken Justitia.

Arrangementet er gratis.

Lad os vise, at vi er mange, der står sammen om at sige nej til racisme og ja til et mere lige Danmark!

Musik Mod Racisme er arrangeret på initiativ af Mellemfolkeligt Samvirke i samarbejde med FOA, Amnesty International 

Danmark, HK Hovedstaden, Mino Danmark, 3F København og Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination.

https://www.us4.list-manage.com/track/click?u=652fafbe0a563d9136f2d51a4&id=b9cacf69b1&e=e9391a0e38
https://www.us4.list-manage.com/track/click?u=652fafbe0a563d9136f2d51a4&id=f41b2bc61c&e=e9391a0e38
https://www.us4.list-manage.com/track/click?u=652fafbe0a563d9136f2d51a4&id=637f50f4c3&e=e9391a0e38
https://www.us4.list-manage.com/track/click?u=652fafbe0a563d9136f2d51a4&id=c2bce2d4a2&e=e9391a0e38
https://www.us4.list-manage.com/track/click?u=652fafbe0a563d9136f2d51a4&id=ca60ebdd8a&e=e9391a0e38
https://www.us4.list-manage.com/track/click?u=652fafbe0a563d9136f2d51a4&id=6eec3c585d&e=e9391a0e38
https://www.us4.list-manage.com/track/click?u=652fafbe0a563d9136f2d51a4&id=60d418245b&e=e9391a0e38
https://www.us4.list-manage.com/track/click?u=652fafbe0a563d9136f2d51a4&id=9ce9965449&e=e9391a0e38
https://www.us4.list-manage.com/track/click?u=652fafbe0a563d9136f2d51a4&id=5e1c2bc1c2&e=e9391a0e38
https://www.us4.list-manage.com/track/click?u=652fafbe0a563d9136f2d51a4&id=8e576dc5a1&e=e9391a0e38
https://www.us4.list-manage.com/track/click?u=652fafbe0a563d9136f2d51a4&id=2fc1060935&e=e9391a0e38
https://www.us4.list-manage.com/track/click?u=652fafbe0a563d9136f2d51a4&id=e8e37de6a2&e=e9391a0e38

	Musik Mod Racisme
	Torsdag den 23. maj kl. 17:00-19:30 Rådhuspladsen i København

