
                        Sjælsmark- Referat  14. juli 2019
                        Referent: Kirsten Gaard    Tovholder: Leif Bork Hansen

Leif startede med at omtale Else Lidegaards indlæg i Skive Folkeblad, hvor hun appellerer til den 
grundtvigianske befolkning på Skiveegnen. Han omtalte også Arne Normann, Niels Stephensen, og Jørn 
Nerups indlæg i Jyllandsposten 06.07.19 ”De vigtigste mangler i Sjælsmarkfamilier.” 

Ulla Sandbæk fortalte om mange modbydelige indlæg mod sidstnævnte indlæg. Hun efterlyste, at BfAér 
skriver om de mange fejlbehandlinger i asylsagerne. 

Mange vil helst forblive i Sjælsmark på grund af BfA og andre støttegrupper, skolegang i området, mange 
går lokalt i Kirke og har et netværk. Måske for hurtigt, at BfA har sagt, at familierne skal ud af Sjælsmark.

Mette Roerup fortalte om en Somalisk familie, der skulle flyttes til Ranum. De fik togbilletterne samme 
dag de skulle af sted. Huset de kom til i Ranum var meget snavset. De havde ingen penge fået og havde 
ingen mad med. En frivillig tog med familien og det lykkedes hende at skaffe familien et andet hus. En 
ung pige (A) som netop har taget 9. klasse vil gerne uddannes til Social- og Sundhedsmedhjælper, men fik
af områdechefen at vide, at hun kunne komme i 10. klasse. BfA går videre med sagen.

Lillian Pagsberg fortalte, at hun og Finn Erik Petersen har haft 2 familier fra Sjælsmark med på besøg hos 
Finn i Gilleleje. Den familie Lillian og Finn er støttepersoner for, er efterfølgende flyttet til en Røde Kors 
lejr i Jylland.  Familien har tvillinger, som havde 8 års fødselsdag, mens de var i Gilleleje. Denne blev 
fejret på behørig vis med lagkage og gaver.

I. Siden Sidst 

1.Socialdemokratiets aftale med støttepartierne. 

a) Børnene skal ud af Sjælsmark
Nina Lørring: Beboere med børn i folkeskoler fortæller at børnene får det dårligt. Nina vil skrive et brev 
til ministeren samt Morten Østergaard om at beboerne ønsker, at de skal blive i omegnen af Sjælsmark 
evt. i egne boliger i omegnen.

Ulla Sandbæk: Børnene er bange for at familien bliver hjemsendt midt om natten. Det er vigtigt at 
forældrene befris for børnenes angst.

Bente Rich: Vi skal passe på med relationen til Sjælsmark. Det er naturligt, at man bliver bange. Vi skal 
foreslå, at det enkelte barn/familie vurderes ud fra at de får egen bolig.

Mette Roerup fortalte om afviste asylansøgere, der er flygtet fra Danmark og har fået ophold bl.a. i 
Tyskland. Det er forskelligt, hvad der er godt for den enkelte familie.

b) Modtagelse af kvoteflygtninge genoptages.
BfA skal fastholde, at modtagelse af kvoteflygtninge genoptages.
Ulla Sandbæk: Kvoteflygtninge bliver nu indkaldt til samtale. 

c) Ingen nedsættelse af integrationsydelsen samt nedsættelse af kommission
Sproget har betydning. Regeringen må betale for undervisning.

d) Midlertidige kontante børnetilskud 200-300.mio.
Tilskuddet gives indtil man er enig om kontanthjælpsloftet eventuelle afskaffelse og integrationsydelsens
størrelse.

e) Styrkelse af integrationen.
Der er ingen grund til at være lalleglad. Lad os se, hvad der sker.

f) 2 års fast arbejde giver arbejdstilladelse til udviste f.eks. en del Somalier.  -  Ingen kommentarer.



g. Den brede/stramme udlændingepolitik med hjemsendelse, familiesammenføring m.v. består.
Den nye dom om familiesammenføring for en Tyrkisk familie, som gik Danmark imod, kan eventuel 
smitte af på familiesammenføring af andre asylansøgere.  
Ulla Sandbæk: Det er en aftale med specielt Tyrkiet.

H. Lindholm.        Det skal tages op til vurdering, hvor en lejr for udvisningsdømte skal ligge.

2. Flygtningenævnet har stoppet hjemsendelse af syrere i 6 prøvesager.     Ingen kommentarer.

3. Beboere på Sjælsmark må tage mad fra kantinen med på værelserne
Er endnu ikke igangsat  -  venter til mandag.
Jaf  ( beboer): Ingen køleskab, hvordan skal det foregå.
Mette Roerup: En beboer mener at have set indkøbte køleskabe.

Nina Lørring: 65 familier har fået 5oo kr. eller rejsekort/kontanter fra BfA. Penge kommer fra fonde. 
Næste søndag 21.07 og søndag 04.08. er der udflugt med børnefamilierne fra Sjælsmark til Eghjorten 
legeplads. Nina vil sende besked til de tilmeldte BfA’ere.
Jaf: Røde Kors tager til Lalandia med 2 grupper børnefamilier. Andre familier kommer på sommerlejr ved 
Roskilde.

4. SF mener at kommission skal undersøge Støjbergs embedsførelse vedrørende barnebrude.
    Ingen kommentarer.

5. Radikale mener at børn skal hjem fra syriske lejre for IS-familier
Ulla Sandbæk: Domstol i Tyskland har fastslået at tyske børn skal hjem. Der har været debat i DR2 
mellem Rosa Lund (Ø) og Messerschmidt (DF)

II. Hvad skal BfA gøre, når børnefamilierne flyttes fra Sjælsmark.
 Vi ser tiden an. Foreløbig bliver vi stående foran Sjælsmark

III. Besøg af Inspire ved demonstrationen 22. juli. Et australsk filmhold vil lave dokumentar om BfA.
Det blev diskuteret, hvem der skulle fortælle om BfA-aktiviteter. Interesserede kan henvende sig til 
Bente Rich, tlf. 25334470 eller på rich@bentea.dk  Så mange BfA’ere som muligt bedes møde op.

IV Hilsen fra Henrik Vestergaard Stockholm
Gerd Gottlieb har skrevet til Henrik Vestergaard og fortalt om BfA´s Mester Jakel stykke, der blev opført 
til Folkemødet, og som er inspireret af hans indsats for de somaliske børn i Nyborg. Gerd har modtaget 
følgende svar fra ham: ”Det har været et barskt år, men nu er vores piger kommet i gymnasiet efter 
sommerferien. Fantastisk at børnene kommer ud af Sjælsmark nu. Giv lyd, hvis jeg kan hjælpe med noget
nu og fremadrettet. Rigtig god sommer og TAK.”

V. Udviste afghanske brødres skæbne.
Lise Lomholt. den danske plejemor  for de udviste afghanske brødre, Abolfazl og Vahid, ønsker Vahids 
sag genoptaget. 

VI. Eventuelt. 
Finn Erik Petersen: Udlændingeministeriet har optalt Støjbergs stramninger - 114 i alt på sin hjemmeside.
Den ny minister Mattias Tesfaye har fjernet tælleren. Han siger et par ”alvorsord” på UIM.dk

Bente Rich: BfA`s ”Håbets Træ” er blevet stjålet - endnu ikke fundet. Bornholms Tidende har bragt 
billede af sidste års træ med Arne Normann og Jørgen Skovmand, skrevet om BfA’s idé med træet og 
hvordan folk taler om, hvem der vander det.  Ærgerlig anledning giver god omtale.

Demonstration 28. juli 2019  -  Tovholder Nina Lørring   referent Gerd Gottlieb 
Kom, hvis du kan   -  så vi kan give australierne et godt indtryk af et aktivt BfA                                                  




