Bedsteforældre for Asyl foran Sjælsmark 13. juni 2021
Referat
Ordstyrer: Leif Bork Referent: Birgitte Kjersgaard
Dejlig mange bedster var mødt op i det gode vejr, og vi havde en hyggeligt demo med
mange input.

1. Demonstrationen på Rådhuspladsen 19. Maj.
Borgere, der vil have en ny udlændingepolitik.
David Rehling: Samtiden er rette tid at sige fra. Ikke en bekvem eftertid …
Debattør og jazzmusiker Benjamin Koppel: Ikke i vores navn!
https://www.youtube.com/watch?v=7XqftCenRKo
Carsten Jensen supergodt indlæg.
2. Syrerne demonstrerer (sultestrejker heldigvis ikke) foran Christiansborg,
hvor de opholder sig hele dagen med bannere og oplysninger. De har netop
fået en tilladelse til at fortsætte de næste 3 uger. Man er mere end
velkommen til at komme forbi og tale med dem. Der er behov for tilbud om
logi, da mange af de demonstrerende kommer langvejs fra. Man kan også
bidrage til demonstrationen via MobilPay 71822677 .
De har gjort alt for at blive danskere, tag ind og hils på dem.
Amnesty: Det er for farligt at sende flygtninge til Syrien
3. Johannes Pedersen: De danske børn og deres mødre skal hjem nu. Børn i
fangelejre: fem små danske børn, det yngste er kun 2 år, risikerer sammen
med deres mødre at blive udvist til lande, hvor mødrene risikerer dødsstraf.
Det må ikke ske. (Frederiksborg amtsavis 9. juni.)
4. Danmark hænges ud i den udenlandske presse bl.a. i den franske avis Le
Monde for at ville oprette et et dansk modtagecenter for asylansøgere i
Rhwanda, og dermed angribe flygtninges ret til beskyttelse. Michala
Bendixen: Jeg havde 3 minutter på Al Jazeera, for at forklare den vanvittige
ny lov om at flytte asylansøgere fra Danmark til et eller andet ukendt land …
Glædeligt at de viste optagelser fra den stærke modstand vi har, trods
majoriteten i folketinget.
5. Ny hjemrejselov vedtaget med ikrafttræden 1. juni 2021.
For stemte 67(S,V,DF,KF.LA). Imod stemte 26 (SF,RV,EL,ALT,KD OG UFG).

6. Nyt udlændingecenter på Langeland til ”kriminelle” fra Kærshovedgård.
Planen opgivet. Nedlæg Kærshovedgård og integrer beboerne i samfundet.
7. Det går rigtig godt med integrationen. Matthias Tesfaye: Flere og flere
indvandrere får en uddannelse. Det skal vi huske på i den daglige debat.
8. Opgøret fra det socialdemokratiske bagland tager til. F.eks. i åbent brev til
Mette Frederiksen fra Hardy Hansen, Kim Vestergaard, Troels Toftkær og
Kjeld Aakjær.
9. Nyt fra den lukkede institution Ellebæk. Forslag om donation kr. 3.000 til
telefonkort fra BfA. Eller bidrag MobilPay 71681 / konto 2276-0245629015
10 .Eventuelt – Sjælsmark søndag den 27.juni.
Ordstyrer referent Leif Bork/Birgitte Kjersgaard
Kalender:
22. juni kl. 12-15 : Stormøde med medbragt frokost i
højskoleforeningens have. Damstien 25, Vanløse.
27. juni Aunstrup-bedsterne minder om at vi den 27, juni kl. 14-16 laver
en lille sommerfest i Aunstrup. (Se dagsorden)
Søndag den 11. juli: Demonstration foran udrejsecenter Sjælsmark.
19. juni Rundetårn: Kvinder i Sort afholder traditionen tro tavs
manifestation i anledning af Verdensflygtningedagen. Emnet som vanligt
– de lange ophold i asylsystemet er i år udvidet med fokus på syrerne
19. juni FN´s verdensflygtningedag. Fællesinitiativet mod Racisme og
Diskrimination afholder demonstration på den Røde Plads på Nørrebro
kl. 12-15. BfA med banner.
For er mere human og solidarisk asyl- og flygtningepolitik. Vær med her.
Der er alt at vinde: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?
Id=FT-07167
Link til Livestreamaf konferencen om hjemtagekse af de danske børn fra
Syriske lejre fredag den 11. juni 2021
https://www.facebook.com/events/2957770437812881?ref=newsfeed

