
             Sjælsmark – Referat   Søndag den 23. juni 2019

        Referent: Birgitte Kjersgaard                     Tovholder: Leif Bork Hansen

1. Hent dem nu hjem! (de danske statsborgere i Syriske lejre). 
Vi må stadig insistere på at børnene, der er danske statsborgere, skal hentes hjem og de
skal have deres forældre med.

2. Asylansøgere i Danmark skal sendes hjem. 
Men hvor er hjem, når man har boet i Danmark i mange år, har dansk omgangskreds, 
går i dansk skole og hovedsproget er dansk?

3. Folkemødet på Bornholm.
Meget velbesøgt. Godt program, gode diskussioner. 
”Ølkassen” – Arne – Gerd – KrølleBølle gruppen optræder og kræver et anstændigt 
Danmark. Sang med udgangspunkt i ”Danmark nu blunder den lyse nat” akkompagneres
af Berthel Haarder. Sangen fortsætter med motiv fra Sjælsmark.

4. BfA aktiviteter i Sjælsmarklejren. 
- Nina: 21/7 Eghjorten - 4/8 evt. Zoo
- Mette: Abira har fået sin 9.kl. Prøve. Hun mangler nu en pc. 

Er der nogen der ligger inde med en overskydende brugbar af slagsen????
/

5. Sjælsmarks børn er stadig en knast i regeringsforhandlingerne, Socialdemokratiet vil ikke
give tilsagn.
Det har de så gjort nu.
Pas på Sjælsmarks børn. Fra Jørn Nerups flotte læserbrev i Politiken! Brevet blev læst 
op på mødet.
Pernille, Morten, Pia og Uffe holder I ikke fast i jeres almindelige menneskelighed nu – 
og får Mette til at tage dette skridt – vil I ikke uden hykleri kunne se Sjælsmarks børn og 
jer selv i øjnene.

6. De tre krav til den ny regering
Alle børn/børnefamilier ud af Sjælsmark
Afskaf selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen
Giv flygtninge ret til længerevarende ophold

7. Chokerende oplysninger om forholdene i Ellebækfængslet. Det eksisterende Ellebæk-
fængsel bør lukkes. Forholdene nedbryder de indsatte, én har begået selvmord.
24 timers demonstration: 30 demonstranter og 30 betjente var mødt op. 

8. Mennesker, anbragt på udsendelsescenter Kærshovedgård på ubestemt tid, visner. 
Udsendelsescenter Kærshovedgård, oprettet med det formål at gøre forholdene så 
utålelige som muligt, bør lukkes.

9. FN´s Verdensdag  for flygtninge d. 20. juni
Kvinder i sort demonstrerede!  Amnesti til de afviste flygtninge, som har siddet fast i 
asylsystemet mellem 3 op til mere end 17 år.

10. Evt.
Immigrant museum i Farum.
Jaff talsperson fra Sjælsmark fortalte, at beboerne på Sjælsmark er glade for, vi møder 
frem og taler deres sag. Rejsekort og besøg i lejren.
Ibrahim fra Red Barnet kom også forbi og var glad for os, vi var også glade for, at han 
spiller fodbold med børnene på Sjælsmark.



Britta: Statsløse palæstinensere fra Gaza. Afvises – nægtes asyl og hjemsendes. Fanget
på ubestemt tid.

11. Næste møde: Søndag den 14. juli kl.14

                                    Referent                            Tovholder

                                  Kirsten Gaard                   Leif Bork Hansen

Else Lidegaards brev som Arne Normann læste op på mødet.

Kære Bent Melchior

Engang imellem møder man hos et andet menneske en fuldkommen genklang af en vigtig del af sig selv.

Sådan har vi Bedsteforældre for Asyl det med dig. Du har mødt op til vores demonstrationer, ikke bare når 
vi sendte bud efter dig ved et stormøde, der blev holdt trygt inden døre, nej, vi har også set dig stå frysende
på vores lille tribune på Grønttorvet i regn og rusk for at vise os din støtte. Og sidste år tog du endda hele 
turen til Bornholm og bakkede op på ny. 

Det har varmet os, når du har fundet plads til i andre sammenhænge ikke bare at nævne os, men direkte at
lægge et godt ord ind for os.

Vi er glade for og betragter det som en stor ære at kunne kalde dig for vores ven. 

Tak for det og for dine modige ord og handlinger.

Og så et stort Tillykke fra bedsteforældre for Asyl.

 Du længe leve


