
 

        Bedsteforældre for Asyl foran Sjælsmark 12. sep. 2021

        Referat 

                            Tovholder Gerd Gottlieb  .  referent Birgitte Kjersgaard

            17 bedsteforældre var mødt op og fik drøftet mange relevante forhold.

1. En hilsen til BfA: GG overbragte en hilsen fra en tvangsudsendt afghansk mor, som 
bl.a. skriver  ”Jeg er virkelig ked af at følge hvordan det går med flygtninge i Danmark.
Det  er ikke blevet bedre, siden vi var der og det er trist. Tak, fordi I stadig kæmper for
at ændre situationen, selvom det er meget hårdt”. 
Dejligt at modtage.

2. Referat fra Stormøde 8.9. Referatet kommer i sin helhed på BfA’s hjemmeside, men vi
drøftede især fængselspræst Per Bohlbros rystende oplæg om Ellebæk samt forslag 
om fornyet fokus i BfA på de lange ophold i systemet. 

3. Kort referat fra BfA´s deltagelse på Folkemøde Møn 2021. Se i referat fra stormødet 
på hjemmesiden. BfA´s flyer fra mødet med quizzen blev omdelt. 
Håbets træ var igen et godt middel til at komme i kontakt med også børn og unge.

4. Amnesty  International´s  nye  rystende  rapport  om de  hjemvendte  syrere  blev  kort
refereret. Rapporten dokumenterer at kvinder, mænd og selv små børn – heriblandt
også hjemvendte fra Damaskus og omegn – udsættes for tortur og andre vilkårlige
grusomheder. Rapporten munder ud i en indtrængende anbefaling om, at alle syrere i
Danmark får en værdig beskyttelse indtil situationen i Syrien er vedvarende stabil.
Den er blevet  arrogant  kommenteret  (P1 7.9.)  af  Rasmus Stoklund.  69 syrere har
indtil videre fået endeligt afslag. Se rapporten:  
https://amnesty.dk/hjemvendte-syriske-flygtninge-tortureres-voldtages-og-
forsvinder-i-sikkerhedsstyrkers-varetaegt/

5. De nye afghanske flygtninge. DK har modtaget 851 afghanere, der nu er fordelt på 
flere centre, hvor det summer af håb og vilje til at indgå i det danske samfund - i 
skærende kontrast til atmosfæren i udrejsecentrene, hvor de hidtil afviste afghanere 
samtidig stadig fastholdes under de sædvanlige utålelige forhold. Danmark har fra 
januar-maj i år haft den laveste anerkendelsesprocent i Europa for afghanere, nemlig 
6%. Der er en særlov på vej, der skal tildele de nye afghanske flygtninge sølle 2 års 
ophold.  Afghanerne myldrer til danskundervisning. Flygtningenævnet(et 
administrativt organ) bliver af Mattias Tesfaye brugt som domstol, hans 
argumentation er ”jeg gør jo bare det de andre siger jeg skal”.

6. Nyt om Sjælsmark. Der befinder sig i udrejsecentret pr. 13.8. 93 beboere, der 
samarbejder om udrejse - enlige og par uden børn. Heraf ca. 25% kvinder. Der er 
totalt ”dødt” i centret. Det er omsider åbnet for frivillige, men det er endnu sparsomt 
med aktiviteter. Både Hjemrejsestyrelsen og DFH yder hjemrejseråd- givning. DFH går

https://amnesty.dk/hjemvendte-syriske-flygtninge-tortureres-voldtages-og-forsvinder-i-sikkerhedsstyrkers-varetaegt/
https://amnesty.dk/hjemvendte-syriske-flygtninge-tortureres-voldtages-og-forsvinder-i-sikkerhedsstyrkers-varetaegt/


ind i sagerne, revurderer og søger om genoptagelse, hvis det ønskes. 
Kvindecafeen er startet op, og skal køre, hver anden uge. 

7. Indslag fra en beboer i Sjælsmark.  
Desværre afbud fra den pågældende, som ellers gerne ville have besøgt os.

8. Evt.   
 Michalas Bendixens nye bog. En fast hånd i ryggen, om afviste asylansøgere og 

hjemrejse var til salg. Den engelske udgave af samme bog præsenteres 28.9 på 
Christiansborg. Se nedenfor

 Tværkulturelt Centers nye udgivelse: Konverteret – og hvad så?  Nydanske 
konvertitter i folkelige fællesskaber blev præsenteret.

            Tovholder og referent til den 10. oktober: Ulla Sandbæk, Birgitte Kjersgaard, 

Kalender: 

21.9.    Dialogmøde på Immigrantsmuseet 21.9. kl. 19. Udlændingeordfører Rasmus Stoklund
diskuterer den danske indvandrer- og flygtningepolitik med Morten Kjærum, direktør for 
Raoul Wallenberg Institute i Lund.

Vi håber på at kunne møde talstærkt op!  Gratis adgang for alle, men tilmelding nødvendig 
på mail: indvandrerhistorisk.selskab@gmail.com senest søndag den 19. sep. 

26.9. kl. 14-15. Demonstration ved Udrejsecenter Avnstrup 

28.9. kl. 17-19 på Christiansborg. Præsentation af Michala Bendixens engelske udgave af sin 
nye bog: ”A firm hand – Denmark´s policy on rejected asylum seekers and return” Tilmelding
senest 23.9. kontakt@refugeeswelcome.dk . Se foreløbigt program nedenfor. 

Januar 2022. Endelig en god nyhed: 
                        Trampolinhuset genåbner i Apostelkirken på Vesterbro

CONFERENCE AND LAUNCH OF REPORT:

"A firm hand – Denmark's policy on rejected asylum seekers and return"
(Konference og launch af rapport om afviste asylansøgere og hjemrejse)

Christiansborg    28. September 17:00-19:00

The conference is in English, but the audience can ask questions in Danish.
The conference will be live-streamed.
The report is also available in Danish and can be bought at the conference.

Registration (tilmelding): kontakt@refugeeswelcome.dk, deadline 23. September.

PROGRAM:

17:00 Welcome by MP Sikandar Siddique, Independent Greens

mailto:kontakt@refugeeswelcome.dk


Short introduction to the report by the author Michala Clante Bendixen, Refugees Welcome 
5 + 10 minutes, total 15 min)

PART 1

17.15 Short presentations from the panellists:

Does the current policy on rejected asylum seekers work?

What are the effects of the policy?

• Zachary Whyte, Copenhagen University / Global Refugee Studies, Aalborg University

• Niels-Erik Hansen, Danish lawyer specialised on asylum

• Malak Tumeh, refugee from Palestine/Iraq

• Jan-Paul Brekke, Institute for Social Research, Norway

• Eva Singer, head of asylum dept., DRC Danish Refugee Council

• Aya Abu Daher, refugee from Syria

• Solveig Gunnarsdottir, psychologist, Red Cross

• Carolina Sanchez Boe, Université de Paris / Copenhagen University

 (5 min to each + 5 min for extra, total: 45 min)

18:00 Coffee break, 15 minutes

PART 2

18:15 Discussion, panellists and audience: 

Would more pragmatic and individual solutions attract more newcomers?

18.55 Short summary by moderator Thomas Gammeltoft-Hansen, Copenhagen University


