foran Sjælsmark Referat 22. september 2019
Referent og tovholder: Birgitte Kjersgaard

1. Gert Gotlieb fortalte om forløbet af asylmyndighedernes gennemgang af
De 1100 somaliske sager om inddragelse eller forlængelse af opholdstilladelse samt om
sikkerhedssituationen i Somalia. Se kronik i Altinget af Ane Nielsen, SOS Racisme.
https://www.altinget.dk/udvikling/artikel/ngo-stop-hjemsendelserne-til-krigszonen-i-somalia
Gert fortsatte på Mette Roerups vegne med at fortælle om den videre skæbne for den
somaliske unge pige fra Sjælsmark, hvis sag vi løbende har hørt om. Hun og hendes familie
befinder sig nu i et andet europæisk land. Mette følger fortsat sagen tæt. Der er brug for
økonomisk hjælp, bl.a. til opretholdelse af mobil-kontakt, og vi lod hatten gå rundt i vores
kreds.
2. Nu er det Alis tur. (Christian Jensen (Politiken)
Hvornår er det Sarina´s, Ibrahim´s og Ali´s tur. Hvornår lever regeringen op til egne ord. Få
gjort noget ved Sjælsmark. Smukke ord er ikke nok.
3. BfA´s 12 årsdag, 13.oktober kl. 14 foran Sjælsmark
Gerd og Nina Lørring arbejder med planerne for dagen. Program følger. Der er fortsat brug
for bidrag i form af kage, kaffe og saft.
Skriv eller ring til Gerd. gerd.gottlieb@outlook.dk eller 2094 8744
4. 2 familieture til Zoologisk Have.
Lørdag den 28. september kl. 10-16.
Lørdag den 5. oktober kl. 10-16.
Der bliver brug for nogle laver pølsehorn til børnene.
Jaf og hans kone laver voksensandwich ammen med Nina.
Vi regner med 30 børn og 20 voksne pr. tur
5. Evt.
Dansk Flygtningehjælps landsindsamling den 3. november.
Meld dig som indsamler flygtning.dk/li eller tlf. 3373 5111
Flere har besøgt Louisianas udstilling: Homeless Souls. Den var meget bevægende!
1. okt. kl. 10-16 fra Rådhuspladsen og til Christiansborg.
Demonstration i forbindelse med Folketingets åbning med parolerne:
FORBYD HETZ MOD MUSLIMER; STOP ”GHETTO” PAKKEN og VÆK MED
PARADIGMESKIFTET.
Arr. SOS Racisme – Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination, Nørrebro Kulturhus
Masjid Al-Nour. BfA står blandt mange andre som anbefaler, og det ville være flot, hvis vi ville
komme med vores banner. Tag gerne initiativ!
Vi havde igen besøg af nogle af beboerne på Sjælsmark, og talte efterfølgende om at lave en
”negativ liste” – skolebussen kører inden der har været mulighed for morgenmad –
skolemadpakke fra dagen før udenfor køleskab - børnenes danskkundskaber bliver ringere,
når de ikke er sammen med danske børn – meldepligten håndhæves strengt og kommer i
konflikt med fremmøde på f.eks. gymnasium.
6. Næste møde: fødselsdag søndag den 13. oktober kl.14!
referent: Brita Bastogi
Tovholder:

