
   Bedsteforældre for Asyl foran Sjælsmark 14. nov. 2021

                             Referat 

   Ordstyrer: Leif Bork Hansen    Referent: Birgitte Kjersgaard

Vi mindedes Erik Nordstrøm, som vi har mistet.

Siden sidst:
1. Dialogpriser 2021, Dialogforum 8.november 2021,”Maria Kavita Nielsen fra Mind Your 
Own Business" ved  Puk Damsgård og Rasmus Alenius Boserup fra EuroMed Rights.

2. Krystalnatten 9. nov. på Kultorvet                    Flere havde deltaget i ceromonien

3. Skarp kritik af udsendelsescenter Kærshovedgård ved Røde Kors’ generalsekretær 
Anders Ladekarl.
NB: Gerda Abildgaard oplyser om en konkret sag fra Kærshovedgaard, hvor en kvinde er 
idømt 10 dages fængsel og udvisning for overtrædelse af meldepligt, Ét års betinget. Sagen 
anket til landsretten i Viborg.
Vi havde en snak om forholdene på Kærshovedgaard, med flere eksempler på unødig 
uvenlig optræden fra personalets side.

4. Skarp kritik af EU's knæfald for diktatorer for at undgå flygtninge. Michael Jarlner: ”EU 
har blottet sig”. Hvideruslands diktator har lært af Tyrkiet (Leder i Politiken 11.nov.)

5. Syrien er ikke sikkert: Der har været landsdækkende aktionsdag mod hjemsendelse af 
syrere lørdag den 13.nov.

6. Kommunevalget den 16. november
Vi havde en snak om   Flygtningeløftet – Mellemfolkeligt Samvirke:
At flygtninge ikke skal sendes tilbage lande med diktatoriske/barbariske regimer
At flygtninge så hurtigt som muligt kommer i gang med at bidrage med det de kan og tager 
del i det kommunale fællesskab
At en flygtning under uddannelse eller behandling for fx PTSD, skal kunne færdiggøre disse
inden mulig returrejse, hvis opholdstilladelsen inddrages
At man tager de familiære relationer og tilknytning til Danmark med i vurderingen af 
opholdstilladelser af hensyn til at holde nære familier samlet
Sidst og ikke mindst vil jeg kæmpe for at vores kommune viser sig fra sin bedste side og gør 
brug af alle lokale kkræfter og hjælper mennesker der har brug for os.

Det ville være godt, hvis vi kunne bringe det op i kommunen, hvordan det efterleves hos os i
vores kommune.  Læs hele løftet på ms.dk/flygtningeloeftet.

7. Permanent Midlertidig. Mød en gruppe modige unge på scenen, som inviterer dig ind i 
deres univers, når de fortæller om livet i Danmark som flygtning i ny og gratis 
lydforestilling: http://www.contact.dk/forestilling/permanent-midlertidig/

8. Eventuelt
-  Demonstration ved Udrejsecenter Avnstrup søndag den 28.november kl.14-15.
-  Stormøde 24. november 11-14. Netværkshuset Ericavej149, Gentofte
-  Lysgudtjeneste Københavns Domkirke 8. december kl. 17
-  Demonstration foran Udrejsecenter Sjælsmark søndag den 12. december Kl.14-15. 
   Referent  Birgitte Kjersgaard—Tovholder Leif Bork.
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