REFERAT 12. JULI 2020 UDENFOR CENTER SJÆLSMARK

Det holdt tørt, og som ofte var der god vind, da vi mødtes på plænen bag den gamle port
ved Udrejsecenter Sjælsmark.
Der kom heldigvis mange bedsteforældre med dejligt traktement. Vi fik os anbragt i en stor
coronakreds på stole og tæpper. Diman Jaf kom tidligt og hjalp med opstilling og udpakning
af diverse lækkerier, som blev stillet frem på borde. Og efterhånden kom der mange af vores
familier ud. Vi fik en god halvanden time med hygge, snak og lege. Vi forsikrede vores
venner fra Sjælsmark, at vi ville komme til Avnstrup og møde dem der igen – første gang
søndag d. 23. august.
Det kommer vi til at tale mere om på Stormødet, hvor forslaget nok bliver at mødes der en
gang om måneden.
Vi fik fortalt, at der flytter familier ud tre dage om ugen. De fleste har fået deres flyttedato,
men enkelte venter endnu. Nogle familier er glade for at skulle flytte, men det er vores
indtryk at flertallet af familierne er meget ulykkelige over igen at skulle flytte til et nyt
center – og til at de børn der har gået i Folkeskoler, skal flytte skole igen.
I Avnstrup er køkkenerne - trods udskydelsen på 3 måneder- endnu ikke færdige, så det
bliver kantinespisning indtil videre. Værelserne er små så der skal sorteres godt i beboernes
ejendele.
I Sjælsmark er der elektronisk kontrol ved porten når man kommer og går. Men i Avnstrup
hvor der ikke er hegn, har Udlændingestyrelsen påbudt beboerne at melde sig på Røde Kors
kontoret dagligt morgen og aften. Vi vil følge op på det og høre hvordan det påvirker
beboerne.
Vi sluttede med boldkast i rundkreds med navneopråb og selvfølgelig med Benny Andersens
sang.
Det blev en fin eftermiddag i god stemning trods den triste anledning.
Se dagsorden pkt. 3: Dansk Flygtningehjælps kampagne om færre flygtninge i verden.
Sammen kræver vi, at verdens ledere skal behandle mennesker på flugt anstændigt.
”Flygtninge er ikke blot et tal, et problem eller en krise.
Flygtninge er menneskeliv. Hvert liv tæller”
Gå ind på kampagnesitet og skriv under: www.everylifecounts.dk
Hilsen Mette Rorup og Nina Lørring
KALENDEREN :
Søndag d 26.juli kl 14-15: Demo ved Sjælsmark ved Leif Bork og Birgitte Kjersgaard
Søndag d 9 august kl. 14-15 Demo ved Sjælsmark????
Torsdag d 20. august kl 11-14.30: BfA Stormøde i Netværkshuset i Vangede
Søndag d 23. august Kl 14 : BfA mødes ved Udrejsecenter Avnstrup

