Demo foran Sjælsmark
Ordstyrer: Gerd Gotlieb

d. 14. marts 2021
Referent: Birgitte Kjersgaard

Referat
1. Høringssvar fra BfA, Henrik Mottlau. Høringssvarene er udsendt i BfA-Nyt
Om asylbehandling i 3. land, der effektivt afskærer BfA fra at støtte asylansøgerene.
Om adskillelse af mindreårige i parforhold, der slet ikke burde spilde Folketingets tid.
Om vanvidskørsel, der groft diskriminerer mennesker, der ikke er danske nok.
2. Nyt fra gruppen: Få børnene ud af de Syriske Lejre, Finn Parbst
Forholdene i de syriske lejre forværres yderligere.
Artikel i Sameksistens. Psykolog: Politikerne skaber selv de problemer de prøver at løse. Kronik
som er et must read.
Pttps/://www.facebook.com/groups/Bedsteforaeldreneforasyl/permalink/1015/75953341180918
Finn Parbst Helvedets forgård: sosracisme.dk
3. Inddragelse af syriske opholdstilladelser.
Politiken bragte søndag på 10-årsdagen for krigens start i landet stærke artikler om situationen i
Syrien med desperation og lovløshed under Assads rædselsregime. Ny frivillig rådgivning AMAL.
Specielt med fokus på rådgivning i syriske inddragelsessager.
4. Nyt om Rødekors-frivilligearbejdet i centrene Sjælsmark og Sandholm, Gerd
Ny frivilligkoordinator Chamilla Stern. Der åbnes nu for udendørs frivillig aktiviteter med max. 25
personer og med registrering mhp. på smitteopsporing. Aktuelt flyttes der ikke rundt mellem
centrene på grund af coronarisiko. På Sandholm er der børnecenter med p.t. 6 børn fra
6 - 17 år samt 217 øvrige beboere, hvor 155 er mænd/ drenge. På Sjælsmark er der i alt 125
beboere, hvoraf 30 er kvinder. På Sandholm påtænkes det at starte en løbeklub, et
”velkomstteam” samt sangkor foruden de aktiviteter, der var i gang før coronanedlukningen. På
Sjælsmark planlægges sangkor (man har aftale med en organist) og fodbold som før nedlukningen
foruden de aktiviteter der var i gang dvs. fitness, yoga, kreativt værksted og ungecafé. Der
mangler frivillige til de nævnte påtænkte aktiviteter i begge centre og tilmelding er velkommen.
5. Flere borgerforslag og underskriftsindsamlinger i omløb.
Danske børn i de Syriske lejre skal Hjem: www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-06866
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-07167
Forslag til en mere human og solidarisk flygtningepolitik i Danmark med følgende krav:
a. Kvoteflygtninge fra FN på mindst samme niveau som før 2016, dvs. mindst 500 om året. Antal
kvoteflygtninge blev først overladt til ministeren at afgøre 2015-16. Efter 2016 er der kun kommet
31 til Danmark i alt – ingen i 2020.
b. Asylansøgning på ambassader/ konsulater og humanitært visum som før 2002.
c. Udfasning af udrejsecentre og såkaldte motivationsfremmende foranstaltninger.
d. Flygtninges opholdstilladelser bør ikke inddrages.
Begrundelse for de 4 forslag findes under borgerforslaget:
6. Evt. Vi anbefaler tidsskriftet SOS Racismes sidste nummer, hvor der er flere gode artikler af
BfAére fra gruppen ”Få børnene ud af de syriske lejre” (se pkt. 2)
Kalender:
20/3 kl. 14-16 FN´s internationale dag mod racisme på Den røde Plads.
14/4 kl. 14-15 Demo Sjælsmark, Ordstyrer Leif Bork Hansen – referent Birgitte Kjersgaard
22/4 kl. 11-? Stormøde i Netværkshuset i Gentofte, afhængig af coronarestriktioner

