
   Bedsteforældre for Asyl,  Demonstration foran Sjælsmark 13. feb. 2022

Referat

              1. Status: På 15. år demonstrerer BfA mod Danmarks behandling af mennesker på 
flugt. 
Først 10 år foran center Sandholm. Derefter marcherede Bedsteforældre for Asyl under 
protest fra Center Sandholm til det nærliggende udrejsecenter Sjælsmark, hvor mennesker
anbringes på ubestemt tid. Siden har BfA demonstreret der.
Aldrig lade stå til, aldrig affinde sig med den ubegribelige måde et rigt og demokratisk land 
behandler værgeløse medmennesker på. Aldrig spørge om det nytter at demonstrere mod 
umenneskeligheden. 
Søren Kierkegaard: Livet må leves forlæns. Livet må leves mens det sker.
 

2 .  Glædeligt initiativ. 
Forespørgsel F18 til statsministeren og udlændinge- og integrationsministeren i 
Folketinget, påbegyndt tirsdag den 8. februar. Radikale Venstre ønsker revision af 
udlændingelovens regler om familiesammenføring, så vi undgår ulykkelige sager om 
adskillelse af dansk-internationale par.
Stillet af Andreas Steenberg (RV), Sofie Carsten Nielsen (RV)og Kathrine Olldag. (RV).
Undersøgelse imødeses.

              3.   Journalist og forfatter Paula Larraiin i Altinget 7. februar: ”Regeringen er ude af 
trit med sine vælgere i spørgsmålet om syriske flygtninge”. 72% af befolkningen er imod 
hjemsendelsen - kun 15% for.  Flygtninge flygter fra Danmark til Flensborg Tyskland.
Facebook – Borgere der ikke støtter regeringens udlændingepolitik.
https://www.altinget.dk/paula-larrin-befolkningen-har-opdaget-at danmarks-
strammerkurs- gået over-gevind-hvornaar-vaagner-dkmedier-op-dk.pol

4.   ”Flugten fra Danmark”
Efter kun 6 måneder er kun 25% af de de 907 afghanere kommet ud af asylcentrene. 
Politiken fortæller 10. feb. om Mohammad, der sammen med familien har pakket 
kufferterne og rejst videre til England.

5.  Det danske demokrati skrumper fortsat:
Ammed Al-Saedl, medlem af Rød-Grøn Ungdom (Politiken 10. feb.):Stemmeret? Nej du er 
ikke dansk nok. Tusinder af danskere frarøves muligheden for at deltage i demokratiet”
Sådan må det ikke være i vores Danmark!

6.   Eventuelt
Demonstration foran Udrejsecenter Aunstrup søndag d. 27. februar kl. 14-15.
Demonstration foran Udrejsecenter Sjælsmark søndag d. 13. marts kl. 14-15. 
                                                  Tovholder: Leif Bork. Referent: Birgitte Kjersgaard

 

https://www.altinget.dk/paula-larrin-befolkningen-har-opdaget-at%20danmarks-strammerkurs-%20g%C3%A5et%20over-gevind-hvornaar-vaagner-dkmedier-op-dk.pol
https://www.altinget.dk/paula-larrin-befolkningen-har-opdaget-at%20danmarks-strammerkurs-%20g%C3%A5et%20over-gevind-hvornaar-vaagner-dkmedier-op-dk.pol

