
          Demo foran Sjælsmark d. 14. juni 2020

                               Referat

            Ordstyrer: Leif Bork      Referent: Birgitte Kjersgaard

1.  ”I can´t breathe”   –  Politimordet på George Floyd i Minneapolis
Over hele verden - også i Danmark – demonstreres der mod racisme og 
diskrimination. ´Black lives matter! Martin Luther King – I have a dream. Barack 
Obama skrev bogen “Mod til at håbe” Tanken om generobringen af den 
amerikanske drøm,

Et momentum: Er det muligt at bryde årtiers tiltagende polarisering i Danmark?

2.  Sagen mod Danmark ved Menneskeretsdomstolen om den syriske mand, der 
må afvente familiesammenføring. Kommissærens tale ses på link i forrige BfA-Nyt.
Opholdstilladelse 2015 - ændres 2016 – afslag 2017
Bente Rich: Retten til at være sammen med sin familie – retten til ikke at 
diskrimineres – opholdstilladelsen trækker ud –ud –ud.

3. Nyt om flytning af børnefamilier fra Sjælsmark til Avnstrup.
    Nyt om flytning af 80 enlige- ifølge forlydende – fra Avnstrup til Sjælsmark.
Familierne får deres møbler med. Der kommer vuggestue - børnehave – skole.  
De har lovet der bliver etableret uddannelsestilbud for de 16-17 årige, men 
transport bliver  ikke betalt.

Hjemrejsestyrelsen får kontor i Birkerød med 250 (!) medarbejdere til lidt over 
1000 afviste asylansøgere.

4. Hent dem nu hjem fra Syrien.      Statsborgerskab kan ikke gradbøjes. 
Børnene på de græske øer - Moria Lejren, AL-Hol og Al-Roj er en skændsel.
Støt borgerforslag  https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-
04523        Dette vigtige forslag skal nå de 50.000, så hjælp med at udbrede det!
Kirsten Thorup står som anbefaler.

De skandinaviske lande minus Danmark tager egne statsborgere hjem. Børnene 
har intet gjort, de bliver først farlige IS-krigere, hvis ikke de kommer hjem til 
Danmark. Hvis børnenes forældre er kriminelle, må gælde samme regler som for 
danske børn, de kan tvangsfjernes?

 Bamsekampagne! MS støtteindsamling – En bamse for Morias børn. 
Mange byer vil gerne modtage børnene.    Børnekonventionen gælder alle børn! 

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-04523
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-04523


5.  I det lukkede Ellebæk straffer staten mennesker uden dom, for at være 
uønskede i det nationale fællesskab. Se kronik i Information 9. juni af Ellebæk 
kontaktnetværk  -  link i forrige BfA-Nyt

6.  Danmark lukker op igen. Så nu kan  Mathias Tesfay begynde at sende afviste      
asylansøgere og kriminelle udlændinge hjem.
Hvornår bliver Sjælsmark åbnet for besøg? Åbenbart Ikke endnu. Nogle 
bedsteforældre holdt et hyggemøde med nogle af beboerne ud mod vejen nede 
mellem træerne med kaffe, sodavand og kage. Mødet blev afbrudt, fordi  man 
påstod, at de forstyrrede beboerne på den anden side af vejen!

7.   Eventuelt:
Gert Gottlieb anbefalede den netop udkomne bog “Velbegrundet frygt -   om 
troværdighed og risiko i asylsager” af Michala Clante Bendixen, Refuges Welcome. 
Bogen kan købes via https://refugeeswelcome.dk/rapporter/    til kr. 145 tilsendt. 
Her kan du vælge at downloade gratis; men så bør du sende et bidrag til Michala. 
Michala kommer ud og holder oplæg om emnet.

Næste bedsteforældredemonstration : 28. Juni  
Ordstyrer – referent: Leif Bork – Birgitte Kjersgaard

8.  Kalender

20. juni  -  FN’s Verdensdag for Flygtninge
Kvinder i Sort demonstrerer igen for at sætte fokus på de lange opholdstider i det 
danske asylsystem. Se flyertekst nedenfor.

Vi står ved  ved Rundetårn på Købmagergade, København kl. 12 – 13. 

Bedstemødre for Asyl har været trofaste med at bakke os op på denne særlige dag. 
Det håber vi på igen i år – kom, kom - klædt i sort, men gerne med kulørte paraplyer, 
hvis det bliver nødvendigt.                             Mange hilsner Tove Krag og Gerd Gottlieb

Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination, København og omegn markerer 
dagen på Den Røde Plads ved Nørrebrohallen i København 
Kl. 12-14 boder med informationer.
Kl. 14-15.30 oplæg:  Afviste asylansøgere i Danmark – Stop killing us Slowly.
15.30 - 17.00 hyggelig musikalsk underholdning

20. August kl. 11-14.30   STORmøde

https://refugeeswelcome.dk/rapporter/


 

KVINDER I SORT

Amnesti nu til de afviste flygtninge, som har siddet fast i asylsystemet 
mellem 3 og op til mere end 18 år

I dag, den 20. juni, er det FN’s Verdensdag for Flygtninge. For 14. år i træk 
demonstrerer Kvinder i Sort på denne dag for asyl til de afviste asylansøgere, som 
fortsat ikke kan tilbagesendes, og som har årelange ophold i asylsystemet bag sig.

Pr. 2. juni 2020 er der ifølge Rigspolitiet 596 afviste asylansøgere i „fastlåst 
udsendelsesposition“. Blandt disse er mindst 110 børn. 

Mange er anbragt  -  på ubestemt tid - i udrejsecentrene Sjælsmark og 
Kærshovedgaard.

Disse flygtninge har gennem årene ikke kunnet udsendes på grund af situationen i 
deres hjemlande. Mange af børnene er født her og opvokset i asylsystemet – og 
bor nu med familier i Udsendelsescenter Sjælsmark, hvorfra de over sommeren 
flyttes videre til Udsendelsescenter Avnstrup efter års kritik af forholdene i 
Sjælsmark.

Politisk er formålet bag udsendelsescentrene at skabe så utålelige vilkår for de 
afviste asylansøgere, at de presses til at rejse hjem frivilligt. Denne inhumane 
strategi virker dog ifølge Rigspolitiet og Dansk Røde Kors ikke, og børn og voksne 
kan se frem til at sidde i centrene i årevis, måske på livstid, da der ingen lovgivning
om varighed er på området.

Det er dokumenteret igen og igen, at både den tidligere regering og 
Socialdemokratiet med dets støttepartier hermed påfører disse mennesker 
uoprettelige skader.

Deres liv er også vores ansvar. De skal have opholdstilladelse, der sikrer, at de 
endnu kan få et menneskeværdigt liv.

                                                                                       Kvinder i Sort, København, 20. 
juni 2020


