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                 Referat

1.    Det er glædeligt at Danmark viser gæstfrihed mod ukrainske flygtninge. Men er en flygtning 
ikke en flygtning, uanset hvilket land vedkommende er flygtet fra? 
Hvordan vil Danmark være en så åbenlys diskrimination bekendt?

Forskellige love for forskellige flygtningegrupper. Ex. Ukraineloven. Ikke engang 
Hjemrejsestyrelsen kan navigere i lovsystemet.

2.    Man er ved at indrette Sjælsmark til at huse flygtninge fra Ukraine, bl.a. skal der være 
børnefaciliteter. Det betyder at de fleste af de arme nuværende beboere, de udviste, igen skal 
flyttes. 

De er jo fortvivlende for dem. Ligesom det er smerteligt for de resterende beboere, dvs. de 
omsorgskrævende, der skal forblive i centret, og opleve, at den ene ukrainske flygtning efter den 
anden får opholdstilladelse og flytter videre.

3.    Situationen på udrejsecenter Avnstrup, hvor også ukrainske flygtninge er flyttet ind. 
Børnehavepersonalet flyttes til de ukrainske børn i Sjælsmark. Avnstrup børnehaven lukket.

4.    Særloven for ukrainere fremsættes i Folketinget på mandag. Vedtages onsdag og sættes i kraft
fredag.

5. Uddrag af læserbrev Politiken 10. marts.
Grænsebommene er blevet åbnet, og det selv om de har været lukket i årevis for tusindvis af 
mennesker, der har forsøgt at søge sikkerhed og fred i Danmark længe før krigen i Ukraine blev 
aktuel.

6. Danske ægtefæller må forlade Danmark for at kunne leve sammen med ægtefælle af anden 
etnisk herkomst. En nyttig Facebookside er oprettet til gensidig råd og vejledning vedrørende 
familiesammenføringsregler og hjælp til at finde bolig.

7. Jørgen Skaastrup, der tidligere har skrevet “Flugten fra Aleppo”, har netop udsendt - på 
baggrund  massakrerne 1999 i Kosovo: ”Solsortens Sang”. En roman om forsoningens muligheder 
efter etnisk udrensning og folkedrab. (Forlaget Mellemgaard 2022).

8. Beslutningsforslag til Folketinget om lydoptagelse af interviews i asylsager, så der er mulighed 
for tjekke, om der er fejloversættelse eller misforståelser. 
https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/filer/Lovforslag%20om%20lyd%20på%20Asylinterview.pdf

 9.  Demonstration før Udrejsecenter Sjælsmark søndag den 10. april kl. 14-15.
                                                  Tovholder: Leif Bork. Referent: Birgitte Kjersgaard

10. Demonstration for Hjemrejsecenter: Avnstrup søndag den 27. marts kl. 14-15.

https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/filer/Lovforslag%20om%20lyd%20p%C3%A5%20Asylinterview.pdf

