Referat fra Center Sjælsmark 22.12.19

Der mødte en stor flok rødnæsede bedsteforældre op i det meget kolde og blæsende vejr.
I anledning af julen var der medbragt masser af julegodter og dejlig varm kaffe og te.
Ordstyrer var Gerd Gottlieb, referent Nina Lørring

1. Siden sidst
- Flere af de fremmødte havde deltaget i lysgudstjenesten i Københavns Domkirke 9.12.
Det var 12.gang den blev afholdt. Meget smukt med bl.a. koret fra Kærshovedgård og
indslag på adskillige sprog.
- i Altinget d 8.12 kan læses Arne Normann, Knud Vilby og Jørn Nerups artikel om fratagelse
af børns ret til statsborgerskab. Hurtig reaktion efter aftalen på Stormødet. Tak for det!
- Arne Normann har også et læserbrev dd i Politiken – omhandlende udflytning fra Sjælsmark
- Finn Parbst læser dele af det svar han har modtaget fra Kriminalforsorgen på vores
henvendelse om små og store urimeligheder i hverdagen i centret. Punkterne blev gennemgået et for et – en del tilbagevist, idet de henhørte under US.
Ellers er svarene ret formelle og henholdende!!
- Mette Rorup har to efterlysninger:
Trampolinhuset vil få økonomiske problemer i det nye år og beder om støttebeløb til driften.
En besøgsven søges til en gravid mor med to drenge. Faren blev anbragt i Ellebæk for nylig.
Kontakt Mette på 40433661
- Der er jule- og nytårshilsen fra Abira

2. Børnefamiliernes udflytning fra Sjælsmark til Avnstrup
Nina beretter om de reaktioner hun foreløbig har hørt fra beboerne. De er glade for, at der ikke
er hegn og for, at det er Røde Kors der skal drive det.
Mange har boet i Avnstrup tidligere, det er triste værelser ud til lange gange. De er nervøse for
delekøkkener og baderum. Men ellers er det primært beliggenheden i skoven med langt til
byer – og at de børn, der nu er glade for deres folkeskoler, igen skal skifte skole. Vi må se
hvordan vi kan støtte op om de vilkår, der kommer til at gælde på det nye udrejsecenter. I flg.
beslutningen, ser det ud til at udflytningen vil begynde til april, og at de familier, der har børn i
folkeskoler, kan blive i Sjælsmark skoleåret ud.

3. Flygtningenævnet ændrer kurs i sager fra Damaskus-området. Gerd forklarer:
På baggrund af en rapport (Flygtningenævnet og Dansk Flygtningehjælp, feb. 2019) om
forbedret sikkerhedssituation i Damaskusområdet har udlændingemyndighederne rejst 10
syriske prøvesager. I de 7 første sager anerkendes et fortsat beskyttelsesbehov, idet Nævnet i
de enkelte afgørelser fremhæver, at der fortsat er risiko for menneskerettighedskrænkelser, og
at man ikke kan stole på styrets (Assad) garantier i forbindelse med indrejse.
Disse usikkerhedsfaktorer er strøget i de 3 sidste afgørelser, omhandlende kvinder, og man
har i stedet stadfæstet afslag fra Udlændingestyrelsen, altså ophævet opholdstilladelsen. Nu
er DK som det første land parat til at hjemsende syriske flygtninge, stik imod alle andres
herunder EU´s og UNCHR´s anbefalinger!
Afgørelserne kan læses på Flygtningenævnets hjemmeside:
https://fln.dk/da/Nyheder/Nyhedsarkiv/2019/17-12-2019
Asylchef Eva Singer 's udtalelser kan læses her.
www.information.dk/telegram/2019/12/flygtningehjaelp-ser-stor-fare-afviste-syriske-kvi nder

4. Planer for høring om syrienskrigernes børn i Folketinget, muligvis d 4. marts.
Udvalget, der blev nedsat på sidste stormøde (Per Husfeldt, Bente Rich, Mette Rorup og Ulla
Sandbæk), er langt med planlægning af en høring.
Flere aftaler med oplægsholdere er på plads. Mere senere.
5. Folkemødet på Bornholm 2020.
Den14. januar holder bornholmergruppen første møde. Det er vigtigt at få bindende tilsagn om
deltagelse, så vi kan vurdere hvor mange aktiviteter, vi kan klare. Vi har fået tildelt en teltplads
i den fjerne ende, Henrik forhandler videre – og gruppen overvejer, om vi kan klare os uden
telt, eller med et lille telt – og så have events andre steder.
6. Evt.
- Der er fundet en Bedste til den familie, der sidste gang efterlyste en
lektiehjælper til deres to piger.
- Ulla skal besøge den tvangsudsendte afghanske familie i Delhi.
- Nina takker for de beløb der er indgået til den unge afghanske mand, der
blev tvangshjemsendt til Kabul, hvor han blev overfaldet med knivstik og
knipler. Han forsøger at komme ud af Afghanistan, når sårene er helet. Vi
kan desværre godt bruge lidt flere penge til flugten
– kontakt Nina mobil 2095 2168
Kalender i det nye år:
12.1. kl. 14 - 15 Demonstration ved Sjælsmark. Ordstyrer og referent: Leif Bork Hansen og
Birgitte Kjærgaard
14.1. kl. 14 - 16 Første møde i Bornholmer gruppen i Netværkshuset i Gentofte.
14.1. kl. 19 – 21 ”Fremtidens indvandring”. Immigrantmuseet og Indvandrerhistorisk Selskab
præsenterer: Udlændinge- og IntegrationsministerMattias Tesfaye og Morten Kjærum, direktør
for Raul Wallenberginstituttet i Lund og tidl. direktør for Det danske Menneskerettighedscenter,
udveksler erfaringer om dansk indvandringspolitik. Denne aften ser de ind i fremtidens
glaskugle og diskuterer med publikum.
EN chance for en spørgelystenBfA’er!
Gratis adgang, men tilmelding på mdy1@furesoe.dk
Sted: Teatersalen, Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum
25.2. kl. 11 - 14.30 Stormøde i Netværkshuset i Gentofte.
Vi afsluttede med varme drikke og de mange julegodter, mens næserne løb og snakken gik
lystigt

Godt nytår fra referenten Nina

