
       Referat af demo foran Sjælsmark 13. dec. 2020

          Tovholder: Finn Parbst Referent: Kirsten Parbst

Finn Parbst bød velkommen til de ca. 20 fremmødte BfA-ere.

1. Danmarks første hjemrejselov er på 415 sider med høringssvar 1. januar 2021. Henrik Mottlau 
vil forsøge sig med et svar og efterlyser hjælpere til sparring. Lidt om indholdet: Konfiskering af 
mobiltelefoner, hurtigere fjernelse af beboernes ejendele, obligatorisk elektronisk kommunikation,
20.000 kr. i belønning hvis sagen ikke ankes etc. Link til lovforslaget findes på BfA’s hjemmeside

2. Brev fra Lise Baastrup til Tesfaye offentliggjort i Politiken den 20. november 2020 under 
overskriften: Historiens Dom over de usle vilkår i Avnstruplejren bliver hård.

3. Direktør Rasmus Grue Christensen, Dignity - Dansk Institut mod Tortur beskriver forholdene for
bådflygtningene som ”græsk vandpolo”, hvor bådene brutalt skubbes tilbage til Tyrkiet. 
UNHR-chef udtaler, at asylansøgere skal have ret til at få deres sag behandlet på europæisk grund, 
men Jeppe Kofod arbejder stadig på at etablere modtagecentre udenfor EU på trods af modstand 
fra EU.

4. Lidt om forholdene på Avnstrup ifølge Olav Hergels artikel i Politiken den 22. november. Han 
beskrev bl.a. den lange transporttid, der var til de omkringliggende byer, men glemte at fortælle, at
mange af familierne ingen lommepenge fik. Muligheden for at bevæge sig ud i samfundet var 
derfor ikke-eksisterende. Kirsten Parbst gjorde avisen opmærksom på problemet, men man var 
ikke interesseret. Frederiksborg Amts Avis bragte efterfølgende artiklen under overskriften ”Ingen 
penge til transport”.

5. Siver de ”indsatte” væk fra Avnstrup? Ingen havde hørt om problemet, men det er 
efterfølgende blevet oplyst, at 6 familier er forsvundet.

6. Nyt fra støttegruppen ”Danske børn hjem fra Syrien. Natascha Ree og Knud Foldschack er p.t. i 
Syrien, hvor de bl.a. prøver at få gennemført DNA-prøver på børn og forældre for at tilbagevise 
beskyldninger om, at de danske mødre og børn ikke er i familie. 
BfA har fået en henvendelse fra en advokat, der ønsker at donere penge til syrienbørnene. 
Spørgsmålet er: hvordan gør vi, og hvordan bruger vi dem. Jørn Nerup forelog at bruge dem i 
forbindelse med hjemrejse. Der vil også være behov for at følge familierne efter, de er kommet til 
Danmark.
Der er startet ny underskriftindsamling, som ikke er tidsbegrænset. Husk at sende opfordringen 
videre til familie og venner. Se link: https://www.skrivunder.net/de_danske_born_hjem

Det er besluttet at sende et julekort til alle Folketingets medlemmer fra børnene i Syrien.

7. Bente Rich og Kirsten Parbst har haft kronik i Jyllands Posten den 27. november med 
overskriften: De glemte børn fra Sjælsmark er vores alles ansvar. Kronikken er med i BfA-Nyt.
Bente Rich  er også aktuel med en stor artikel i Kristelig Dagblad den 20. november om forholdene 
på de Rumænske børnehjem under Ceausescu-styret. Heri drager hun en parallel til den måde, 

https://www.skrivunder.net/de_danske_born_hjem


man dengang behandlede de rumænske børnehjemsbørn, til hvordan man i dag behandler afviste 
asylbørn i Danmark.

8. Hvad gør vi ved vores demonstrationer? Er det fornuftigt at fortsætte med den nuværende 
ordning, hvor vi 2. søndag i måneden er ved Sjælsmark og 4. søndag i Avnstrup? Bente Rich var 
bekymret over opsplitningen i 2 grupper, og spurgte om vi måske kunne finde en anden 
kommunikationsform. 
Finn Parbst henviste til, at vi også havde et problem med de Corona-aflyste stormøder. 
Ulla Sandbæk mente, at vi havde et logistikproblem. Hun havde selv svært ved at komme til 
Avnstrup, hvis ikke hun kunne få kørelejlighed.
Leif Bork Hansen fandt, at det var livsvigtigt at holde sammen og fastholde den nuværende form, 
hvor vi informerer hinanden om stort og småt.
Ulla Sandbæk foreslog. at vi gik i tænkeboks til næste møde.

9. Gerd opsamler beskrivelser fra de forskellige grupper i BfA. De enkelte grupper fortæller om 
deres arbejde i årene med BfA. Beskrivelserne bliver lagt på hjemmesiden under de respektive 
demosteder/arbejdsgruppeer.

10. Debatindlæg i Jyllands-Posten om retssikkerhed 9. december af Knud Vilby, Jørn Nerup m.fl. 
Artiklen, der var underskrevet af 2 pensionerede biskopper blev i første omgang afvist af Kristelig 
Dagblad. Artiklen udtrykte bekymring for retssikkerheden for Moria-børnene, indsatte i 
Ellebækfængslet og familierne i Avnstrup. Se indlægget i BfA-Nyt.

11. Eventuelt.

Lilian Parsberg og Bente Rich har besøgt skolen på Bakken i Lynge for at få et indtryk af 
undervisningen. Samtidig har flere BfA’er, som kender til familierne, spurgt, om der kunne være 
behov for en bisidderordning. ved de halvårlige skole-hjemsamtaler. Vi blev orienteret af skolens 
leder og besøgte en skoleklasse.
I Avnstrup befinder sig lige nu 111 børn i den skolepligtige alder, og 68 af dem går på denne skole. 
39 andre børn går i lokale folkeskoler, 4 modtager undervisning på specialskoler.
Bekendtgørelse nr. 1224 af 12/08/2020 danner grundlag for undervisningen, som er udviklet 
gennem mange år i Røde Kors’ regi og benævnes Asylpædagogikken. Denne foregår yderst 
struktureret og organiseret, og vi noterede os også, at det netop var tilfældet i den klasse, vi 
besøgte. Ifølge målsætningen tilrettelægges undervisningen ud fra forenklede fælles mål og 
samtidig med den hensigt at forberede børnene til Folkeskolen.
Hvad angår vort forslag om at bidrage med bisiddere til forældrene ved skole-hjemsamtaler, fandt 
skolelederen, at dette vil være uhensigtsmæssigt, da der i forvejen er mange kontakter for 
familierne at forholde sig til.
Konklusion: Behovet for at undervise disse børn, hvoraf mange har opholdt sig i Danmark i flere år, 
på så struktureret og organiseret måde, viser indirekte, hvor store psykiske vanskeligheder 
børnene har. Dette kan umiddelbart forklares ved de fortsat udviklingsmæssigt nedbrydende 
omstændigheder i form af hyppige flytninger foranlediget af Udlændingemyndighederne. Et tema, 
vi i BfA kan gå videre med, hvis der findes ressourcer dertil.
I øjeblikket giver skoledagen utvivlsomt børnene en god aflastning fra miljøet i Avnstrup og timer 
indeholdende et børneliv. Vi nåede ikke at få oplysninger om børnenes skolestandpunkt i forhold til
børn i Folkeskolen. 



Bente Rich havde også en glædelige nyhed, idet hun kunne fortælle, at en familie fra Sjælsmark 
havde fået opholdstilladelse.

Henrik Mottlau fortalte, at der indkommet ca. 14.000 kr. på transportkontoen - tak. 
Transportpenge til unge under uddannelse vil blive administreret af Nina Lørring. 
Fra en anden konto vil Nina efter jul forsøge at finde på en god gave til børnefamilierne.

Jørn Nerup gjorde opmærksom på, at BfA havde en lang række personer, der gerne støtter op om 
vores skriverier til aviserne. Det er bare om at række ud.

Årets lysgudstjeneste i Domkirken var som sædvanlig meget smuk og stemningsfuld. 
Annonceringen var desværre ikke blevet lagt på BfA’s hjemmeside, og Corona havde også 
begrænset deltagerantallet. Men asylbørnene var der, og koret fra Kærshovedgård bidrog som 
sædvanlig til, at alle fik en dejlig oplevelse.

Leif Bork Hansen gjorde opmærksom på, at Berlingeren har bragt artikler, hvori SF foreslår, at 
Danmark støtter Moria-børnene.

Tesfaye har ”opfundet” en ny statistik, som skal opdele ikke vestlige indvandrere i muslimske og 
ikke-muslimske indvandrere!

Demonstrationen sluttede som sædvanlig med, at vi sang ”Barndommen Land” af Benny A.

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår og takker for jeres store engagement også i 2020.

Næste møde ved Sjælsmark den 10. januar 2021
Leif er tovholder og Birgitte referent. 
Punkter til dagsordenen sendes til Birgitte Kjersgaard:  birgittekjersgaard@gmail.com


