Demo foran Sjælsmark 14. februar 2021
Tovholder: Gerd Gotlieb og Henrik Mottlau. Referent: Birgitte Kjersgaard
En lille flok bedsteforældre mødte op. Det var et fantastisk flot solskinsvejr.

Referat
Det lovede link til til det nye borgerforslag ”Automatisk statsborgerskab til børn og unge
ved fødslen eller efter 5 års ophold i Danmark. Udløber 2. august.
Skriv under:
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-06552
1. Udlændingeministeriet udsender 4 strammende lovforslag i høring inden for en uge:
a. Asylsagsbehandling i 3. land. Ministerens målsætning 0 asylansøgere i Danmark.
Mette Roerup og henrik mottlau skriver høringssvar.
b. Repatrieringsydelsen bortfalder, hvis man er kriminel.
c. Dom for groft uforsvarlig kørsel medfører udvisning, med mindre man er dansker.
Det må da være diskrimination.
d. Nu skal der lovgives om barnebrude. Hvorfor lovgive, når en samtale hurtigt vil
kunne afsløre om adskillelse ønskes af en mindreårig.
2. Ny bog: Jørgen Skaastrup: Flugten fra Aleppo. En syrisk families flugthistorie 20112015. Forlaget Mellemgaard. Rystende indblik i det sprængte og borgerkrigshærgede
Syrien og i et inferno af en flugtrute til Europa.
Forfatteren vil først og fremmest skildre, hvorledes uanede resurser mobiliseres hos
mennesker, der tvinges på flugt, resurser som de, der lever under trygge kår og ikke har
oplevet krig på egen krop ikke har nogen anelse om.
3. Antallet af nye statsborgerskaber har nået det laveste niveau i 40 år. Den lange vej til
til at blive dansker er konventionsstridig, fastslår Institut for Menneskerettigheder.
Gerd kan oplyse, at 10 % af Danmarks indbyggere ikke har dansk statsborgerskab!
4. Voksende kritik af Danmarks vægring ved at hente danske børn og deres mødre hjem
fra Al-Roj og Al Hol lejrene i Syrien. Nyt borgerforslag:
Hjælp børnene fra AL-HOL LEJERN i Syrien hjem - Det er Aldrig børnenes skyld
Skriv under: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-06540
5. 4-årig dansk pige har PTSD og skal fjernes fra al-Roj-lejren. Derimod vil det være
traumatiserende for pigen, hvis hun adskilles fra sin mor. Det vurderer tre danske
lægefaglige eksperter med ”indgående kendskab til forstyrrelser hos børn” i en
udredning bestilt af Udenrigsministeriet.
6. Asylcentre i hele landet lukker, fordi antallet af asylansøgere er historisk lave. Nina
Lørring, som besøger to familier på Udrejescenter Avnstrup kunne fortælle konkret om
tilværelsen på centret. Se uddybning i referat fra demonstrationen i Avnstrup 27. jan.
7. Kvoteflygtninge: Danmark har taget 200 kvoteflygtninge ud af 500 planlagte mens
Sverige har taget 3500 og Norge 3000.
8. FN´s internationale dag mod racisme. 20. marts 2021 Demonstration Nørrebro.
Mette Roerup deltager i forberedelserne på BfA´s vegne

Vi talte om punkterne og fandt ikke der var meget overensstemmelse med
Danmarksindsamlingens slogan: ”Lille land stort hjerte”.
Evt.
Hans Dydensborg fortalte om sit forslag til aktivering af især mændene i Avnstrup.
Kvinderne har lettere ved fællesskaber omkring børn, mad osv. Hans forestiller sig nogle
mandegrupper, hvor deres kompetencer blev brugt i forskellige projekter.
Projektet kræver samarbejde med Røde Kors, der til Hans’ overraskelse allerede havde
formuleret hans idé på RK’s hjemmeside. Avnstrupgruppen hjælper Hans videre.
Henrik spørger om BfA kunne slå til lyd for at alle afvistes asylsager blev genoptaget
hvert 5. år. Meget kan have ændret sig bl.a. holdningen til asylansøgers troværdighed.
Meget aktuelt kom en flygtning fra Peru, der havde været her i 20 år. Han havde gode
kompetencer indenfor EDB - det blandt meget andet kunne der være god brug for og
kunne kombineres med meget andet. Hans sag skulle netop genoptages.
Næste demonstration foran Sjælsmark Søndag den 14. marts kl. 14-15.
Ordstyrer Gerd Gottlieb - referent Birgitte Kjersgaard.

