REFERAT FRA DEMONSTRATION FORAN SJÆLSMARKLEJREN
DEN 24. MARTS 2019.
TOVHOLDER: JØRN NERUP. REFERENT: VIBEKE NERUP.
Tilstede var 23 bedsteforældre i forårskoldt smukt solskinsvejr.
DAGSORDEN:
- SIDEN SIDST: antallet af beboere i Sjælsmarklejren er nu oppe på 350
personer, heraf 135 børn. tallet forventes at vokse. Lejren kan rumme
mere end 600.
- Besøg på “Eventyrfabrikken” (et kæmpestort legeland i Kokkedal) med
40+ børn og nogle få voksne ligeså stor succes som første tur dertil.
Lille opsamlingsheat af børn, som ikke før har været med vil finde sted
den 29.3.
- Er BfA klar til den kommende valgkamp?
I passende afstand til valgdatoen vil BfA indrykke annoncer med
overskriften “ Danmark gør børn fortræd “ dels i Jyllandsposten, dels
BTMetro. hermed vil BfA nå næsten en halv million mennesker.
Det blev foreslået, at der laves en flyer med kort tekst – f.eks. teksten
fra BTMetro annoncen - til uddeling på plejehjem, uddannelsessteder
ved demoerne ved Rundetårn, når valget er udskrevet, og til at sætte
fast under parkerede bils vinduesviskere.
NB: Ingen meldte sig dog, trods tovholderens opfordring - til at udføre
opgaven!!
En anden god ide kunne være at udarbejde en liste med relevante
spørgsmål at stille til politikere under valgkampen.
NB: trods opfordring fra tovholder meldte ingen sig til at opgaven!!
RAPPORT FRA “ BORNHOLMERGRUPPEN “: Henrik Mottlau fortalte, at
gruppen pt. består af 14-15 BfAere, hvilket er i underkanten af det nødvendige. 2 bedstemødre meldte sig, men flere ønskes. Ulla Liberg/Lise
Ravn kan kontaktes m.h.p. overnatningsmuligheder på Bornholm.
RAPPORT OM BfA AKTIVITETER I SJÆLSMARKLEJREN:
- Kvindecafeen: Finder sted hver anden uge. Også nytilkomne beboere
kontaktes “banke-på-metode”
- Sy-værkstedet: Fungerer hver mandag.
- Interviewgruppen: Starter med at interviewe nu - i første omgang af
- 14 børn. Resultatet af disse Interviews tænkes anvendt sammen med
aktuelle billeder i BfAteltet på folkemødet Bornholm

- Besøg på “ Skolen på Bakken “ (Røde Kors skolen i Lynge): 3 BfA lærere(Nina Lørring, Gerd Gottlieb og Kirsten Bitsch) var glade for, hvad de
så. Det faglige niveau var godt, men børnene virker utilfredse og forældrene synes ikke at have respekt for skolen.
- Dansk pædagogik er fremmed for børn og forældre.
BEHOV FOR TING TIL INDSATTE I ELLEBÆKFÆNGSLET:
- Der er stort behov for kufferter, rejsetasker, håndklæder, badesandaler, sportstøj , sommertøj (f.eks. shorts og T-shirts) og internationale
spil (ikke danske). Tag med søndag d. 14. april. Brita Bastogi kommer.
KOMMENDE AKTIVITETER:
- Debatmøde i Birkerød Idrætscenter, Glassalen den 31.3. kl. 15-17: “ DEBAT OM PARADIGMESKIFTET - FREMTIDEN FOR FLYGTNINGE VI HAR I
KOMMUNEN “. Debatdeltagere: Folketingskandidater fra Nordsjælland.
EVENTUELT: En tidligere indsat i Sjælsmarklejren - som stadig kommer
og leverer mad mm til beboerne - dukkede op og fortalte om livet i lejren,
som han havde oplevet og oplever det. Der var interesse for at invitere
ham til et stormøde. Tovholderen har hans navn og telefonnummer.
Næste demonstration: Søndag den 14. april kl. 14.
Tovholder: Leif Bork Hansen Referent: Birgitte Kjersgaard
Med venlig hilsen
Vibeke Nerup.

