
      Bedsteforældre for Asyl
REFERAT DEMONSTRATION VED SJÆLSMARK 24. FEBR. 2019
TOVHOLDER: ULLA SANDBÆK    -    REFERENT: JØRN NERUP

DAGSORDEN:
SIDEN SIDST:
- Else Lidegaard har haft kontakt til Højskolernes Fællessekretariat.Har fremsendt artikel
forslag: “Snorksover I indenfor højskolerne?” til deres blad.
Else Lidegaards brev til Højskolerne
Else oplæste endvidere et åbent brev til Lars Løkke Rasmussen sendt til Ritzau 
med overskriften: “ Stands Støjberg”

• Mette Roerup fortalte fra et møde i Trambolinhuset, at bevægelsen forasylbørns 
fremtid nu er omdannet til en egentlig forening med sammeformål. 

Gjorde opmærksom på, at der den 16.3. vil ske en koordineret medieindsats mhp 
Borgerforslaget, som fortsat mangler mange underskrifter. Henrik Mottlau bemærkede, 
at Stormødet nedsatte en arbejdsgruppe henblik på dette og advarede mod 
dobbelthenvendelser til medierne.

• Britta Bastogi opfordrede til at alle BfAere på deres afsendte mails altid anfører 
en opfordring til at støtte underskriftsindsamlingen. 

STATUS VEDR. BfAS DELTAGELSE I FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM:

• Gerd Gottlieb berettede at arbejdet med planlægning af BfAs aktiviteter skrider 
godt frem. 
Kun 15 BfAere har meldt sig som deltagere. Gerd opfordrer til, at flere deltager. 

ANNONCER I JYLLANDSPOSTEN OG BTMetroexpress:

• Jørn Nerup fortalte, at en helsidesannonce i Jyllandsposten med mere end 100 
navne på kendte jyder og fynboer er under forberedelse. Også en annonce i 
BTMetroexpress er på trapperne. Denne annonce vil være uden navne - men 
underskrevet “Bedsteforældre for Asyl”, og vil være skarpere formuleret pga det 
yngre læsersegment. Annoncerne vil blive “fyret” af så tæt på valgdatoen som 
muligt. 

L140 OG FOLKETINGETS FORFÆRDELIGHEDER:

• Ulla Sandbæk fortalte om den kranke skæbne et beslutningsforslag fremsat i 
Folketinget af SF om at tillægge barnets tarv større vægt i sager om 
opholdstilladelse led ved afstemning i tinget. Omtalte detaljeret tingets behandling
af L140 “Paradigmeskifte”-loven. Fremhævede at Integrationsydelse nu bliver til 
hjemsendelsesydelse.
Ydelsen - som allerde er beskeden - reduceres med 2000 kr./måned. Fokus skal 
skifte fra integration til hjemsendelse. 
Dette skal også gælde for kvoteflygtninge, som er genbosatte her i landet. 

https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/filer/Snorksover%20hojskoler.pdf


US vil aktivt arbejde på at finde de personer og familier, som hurtigt kan sendes 
ud. 

Ulla henviste til artikler, som dels omhandler forholdene i Sjælsmark, dels 
konsekvenserne af lovforslaget - særligt for flygtningebørnene, som for fleres 
vedkommende er henviste til behandling hos “Dignity”, men som ikke kan komme fra 
Sjælsmark til behandling hos Dignity, fordi de mangler penge til transporten derind. 
Kan BfA samle penge ind formålet? (se venligst referencer).

MØDE OM PARADIGMESKIFTETS KONSEKVENSER:
Jørn Nerup fortalte om et debatmøde i Fællessalen på Christiansborg den 25.3. kl 16:30 
som er under forberedelse af Ulla Sandbæk, Knud Vilby og Jørn Nerup. Som talere 
inviteres Formand for FOA, Næstformand i FH, Formand for Dansk Sygeplejeråd, adm. 
dir. i Horesta og en vicedirektør i Dansk Arbejdsgiverforening.
Nærmere information vil fremkomme på BfA hjemmesiden.

EVENTUELT:
- Vibeke Nerup fortalte om en meget vellykket tur til legelandet “ Eventyrfabrikken” i 
Kokkedal for 22 glade børn og 14 voksne beboere fra Sjælsmark d. 17. feb. En ny tur for
de mange tilmeldte, der ikke var plads til, er planlagt til den 3.3. 
- Britta Bastogi foreslog, at BfA på hjemmesiden skulle have stående et citat fra pave 
Frans: "Tilgiv os - I er ikke en byrde, men en gave”. Sagt til flygtninge på Lesbos, som 
paven besøgte. - Britta foreslog endvidere, at BfA skulle samle på beretninger om
“ dygtige udlændinge “.

Jørn Nerup, referent.

Næste demonstration v. Sjælsmark: 10.3. kl.14. Tovholder og referent: Leif Bork 
Hansen og Birgitte Kjersgaard.

Referencer:
“Vægttab, mistrivsel og berusede beboere: Her er detaljer bag Sjælsmark-rapport”, 
Altinget 22.2.2019.

https://www.altinget.dk/artikel/vaegttab-mistrivsel-og-berusede-beboere-her-er-
detaljerne-bag-sjaelsmark-rapport

Helena Lund, psykolog, Dignity: “ Paradigmeskiftets skræmmende konsekvenser”; 
Berlingske 21.2.2019.
Flemming Jensen: “ Igen-igen…?” Antifascistisk Forum, febr. 2019.

Kalender:   BfA Kongelunden står ved Rundetårn onsdag . 6. marts kl. 16-17

https://www.altinget.dk/artikel/vaegttab-mistrivsel-og-berusede-beboere-her-er-detaljerne-bag-sjaelsmark-rapport
https://www.altinget.dk/artikel/vaegttab-mistrivsel-og-berusede-beboere-her-er-detaljerne-bag-sjaelsmark-rapport

