Bedsteforældre for Asyl foran Sjælsmark 13. sep. 2020
Referat
Ordstyrer: Gerd Gottlieb

Referent: Birgitte Kjersgaard

Siden sidst:
1. Det forlyder fra den irakiske ambassade, at Irak har indgået aftale med DK om at hjemtage

udvisningsdømte irakere. Man kan blive udvisningsdømt for meget lidt, f.eks. overtrædelse af
opholds- og meldepligt. Så der er al mulig grund til at advare, de irakere vi kender.
Oplysningen har ikke kunnet verificeres andet steds, så det er muligvis en fortrolig aftale.
Besøgstjenesten i Ellebæk
Dansk Røde Kors har møde med kriminalforsorgen i næste uge om at genåbne deres
”besøgscafe”, der både er for kvinder og for mænd.
De mangler frivillige, så de kan have åbent flere gange om ugen. Vi er velkomne til at kontakte
fagkonsulent i DRK, Anne Karen Ursø for yderligere oplysninger ankar@rodekors.dk
Ellebæk:
Europarådets sønderlemmende kritik af forholdene i Ellebæk afvises af regeringen.
Det skal ikke være rart at være i fængslet siger de. ”Hvad blev der lige af de danske
værdier!”

2.Flygtningebørn fra Morialejren
Ubeskrivelig katastrofe. 12.000 uden hjem(telt), mad, sted at være. Sønderborg kommune,
Københavns kommune, Svendborg kommune har sagt ja til at modtage uledsagede
flygtningebørn. Hvis folketinget beslutter hjemtagelse. God idé hvis du kan få din kommune til
at gøre det samme.
Danmark/Boligministeren Kaare Dybvad nægter pure at modtage nogle af ofrene fra denne
ubeskrivelige katastrofe - i modsætning til 10 andre lande i Europa.. Herunder Norge, der
vil tage 50 børn, og Tyskland. Underskriftsindsamling ms.dk/moria, pt. Er oppe på 29.298
underskrifter!
Vi skulle gerne have flere underskrifter. Børnekonventionen burde indskrives i dansk lov.
3. Nyt fra Støttegruppen
Gruppen opfordrer til, at man tilmelder sig til samråd 1.10. indkaldt af Rosa Lund (Ø) om
terrortruslen ved hjemtagelsen af børnene og slutter op om den, efterfølgende mindre
demonstration med uddeling af løbesedler om borgerforslaget på Slotspladsen for
hjemtagelse af danske børn i Syrien.

4. Nyt fra Aunstrup gruppen
Gruppen blev nedsat ved stormødet i februar.
Nina Lørring har sammen med Finn Parbst på gruppens vegne henvendt sig ang. meldepligten
2 gange daglig og den manglende madordning til Tesfay/Dybvad, Claes Nilas, direktør for
hjemrejsestyrelsen, Carsten Isaksen, regionsleder Røde Kors Avnstrup, med kopi til
partiformænd og udlændingeordførere for regeringens støttepartier. Brevet blev læst op.
5. Hjemsendelse af syriske flygtninge
Man er påbegyndt inddragelsessamtaler med de syriske flygtninge om tilbagesendelse.
Det gælder flygtninge med ophold efter §7.3 Ophold til den, der kommer fra farlige områder.
Forbedringer af ”ikke hel midlertidig karakter”. Ensbetydende med at blive siddende der til

evig tid. Myndighederne mener at Damaskus er et sådant område. Selvom Danmark ikke
samarbejder med Assad og man heller ikke ved, hvordan regimet vil modtage de tilbagesendte.
Resultat er, at de anbringes i udrejsecentre på ubestemt tid.
Danmark er det første land i Europa, der planlægger at sende tilbage til Syrien.
6. Bisiddervirksomhed:
Dansk Flygtningehjælp efterlyser bisiddere ved inddragelsessamtaler. Samtalerne vil finde sted i
Sandholm. Flygtningehjælpen er i færd med at etablere et bisidderkorps og holder 30.9 kl. 17-20
et kursus for interesserede. Se bilag i dette BfA-Nyt.

Michala Bendixens bog: Velbegrundet frygt kan bestilles over nettet via Refugees Welcome
Kalender:
27.september:Næste møde Ved Avnstrup. Referent og tovholder Jørn Nerup
1.oktober kl. 10.15 samråd i Folketinget ang. terrortruslen ved hjemtagelse af
danske børn og deres mødre. Se hjemmeside for tilmelding.
11.10 BfA demonstration foran Sjælsmark
22.10. 15-17 Udlændingestyrelsen Center Sandholm. Asylforum - Tilmelding

