Politisk demonstration foran Udrejsecenter Sjælsmark d. 24. maj 2020

REFERAT
18 BfA’ere var mødt – vi holdt afstand; men det var dejligt at være sammen igen
Vi holdt 1 minuts stilhed for Nanna Carlsen, som vi har mistet 26.4. Forinden læste Gerd Gottlieb
en smuk hilsen op fra en ung dreng, som Nanna har støttet siden familiens tid i asylsystemet.
Tovholder: Leif Bork Hansen Referenter: Gerd, Mette, Finn og henrik
1. Siden sidst.
En beboer fra centret var inviteret ud til at fortælle om den forløbne tid. Han understregede, at han
var glad for at BfA var vendt tilbage og beskrev, hvordan at beboerne havde følt sig ekstra isolerede i
forhold til deres i forvejen isolerede situation. Heldigvis har der ikke været konstateret corona i
centret, men man havde ikke følt sig tilstrækkelig godt undersøgt, hvis man havde feber. Blev blot
henvist til isolation på værelset. Der er almindelig tristhed over at skulle flytte til Avnstrup, da
skolebørnene mister deres skole og kammerater. Det forlød, at ca. 80 enlige fra Avnstrup i løbet af
den kommende uge overflyttes til Sjælsmark
Beboer Ahmad Omidi har modtaget Tværkulturelt Centers integrationspris. Bent Melchior talte ved
overrækkelsen. Se Sameksistens https://sameksistens.dk/integrationspris-til-afvist-asylansoeger/
2. Støttegruppe for de danske børn i de syriske lejre.
Der er udarbejdet et borgerforslag FT-04523 Børn af danske statsborgere, samt deres forældre skal
hentes hjem til Danmark, fra flygtningelejrene Al-Hol og Al- Roj i Syrien. Støt det!!!! Der er endnu
ikke kommet ret mange underskrifter, så støt det og få alle venner og bekendte til at underskrive. Klik
her for at støtte (husk at du skal bruge nem-id)
Hvordan får vi sat mere gang i underskriftindsamlingen? Artikel i Politiken den 18. maj.
Cæcilie Kongsgaard Balle, medstifter af borgerforslaget fortalte, hvor meget der var brug for
opbakning. BfA tænker ikke på at oprette en støttegruppe, da der er opstartet en.
Vil du være med i den, så skriv til Mette metteroe@hotmail.com eller Finn parbst@mail.dk
3. Hvad er der sket i forhold til Ellebækfængslet under coronakrisen?
Efter Kontaktnetværket Ellebæks (”Luk Ellebæks)” indlæg på sidste stormøde har BfA´s lægegruppe
samarbejdet med netværket, der har udarbejdet en grundig rapport underskrevet af mange
fagpersoner. Heidi Hansen har skrevet en selvstændig rapport ud fra sine erfaringer som overlæge i
Herstedvester vedlagt som bilag. Rapporten skal til Retsudvalget og vil herefter blive offentliggjort.
Lægegruppen planlægger desuden møde med Etisk Udvalg i Lægeforeningen om Ellebæk.
I Koordinationsgruppen har vi overvejet, om BfA skal stille spørgsmål til Justitsministeren om, hvad
regeringen har gjort for at rette op på de stærkt kritisable forhold i fængslet, som Europarådets
Torturkomité har givet 3 måneder til at rette op på.
4. Deltagelse i FN’s Verdensflygtningedag den 20. juni.


Kvinder i Sort stiller sammen med flygtningekvinder fra centrene for 14. år i træk op kl. 12 –
13 på Købmagergade ved Runde Tårn med særligt fokus på kvindernes situation,
overflytningen til Avnstrup og de lange ophold i udsendelsescentrene.



Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination afholder lokale foto-happenings rundt i
landet. Pernille fra initiativet var mødt op og fortalte om planerne. I København bliver det på
Den Røde Plads på Nørrebro kl. 12-17. Flere konkrete informationer følger. Initiativet inviterer
desuden BfA til at blive med-værter på et on-line møde, som kommer til at ligge som et event
på vores Facebook-side. Der var enighed om, at vi takker ja til invitationen.

5. Sagen om Inger Støjberg. Nu fremkommer IS med et notat, der skulle frigøre hende for ansvaret
for ”ingen undtagelser”. Hvorfor kommer det først nu?
6. Opfordring fra Mellemfolkeligt Samvirke om at deltage i deres kampagne for at Danmark kan
modtage uledsagede flygtningebørn fra Moria lejen i Grækenland. Mette tager kontakt til MS om,
hvordan BfA kan støtte kampagnen.
MS har skrevet brev til Mattias Tesfaye baseret på de ca. 20.000 underskrifter, de har indsamlet for at
få Danmark til at tage vores del af byrden i forbindelse med MORIA lejren i Grækenland. Læs her.
I København har et flertal
gruppe børn.

i borgerrepræsentation stemt for, at København godt kan modtage en

7. Kalender:


Åbent infomøde om udflytning til Avnstrup i Røde Kors' Frivillighus, Blegdamsvej 27, 2100
København Ø Onsdag den 10. juni, kl. 16.30-18.30
Begrænset deltagerantal. Tilmelding senest d. 29. maj til kah@redcross.dk – oplys
navn/forening/organisation.



Den 20. juni F.N.´s Verdensflygtningedag markeres både af Kvinder i Sort og af
Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination.



Den 20. august kl. 11 – 14.30 Stormøde, Netværkshuset i Gentofte



BfA Fyn deltager i en demo på Flakhaven (Rådhuspladsen) før byrådsmødet på onsdag, hvor
byrådet skal afgøre, om også Odense skal tage imod børn fra flygtningelejrene.



BfA-Fyns udsatte foredrag med Hans Lassen (En supertanker ændrer kurs) i Svendborg afholdt
den 29. september. Titel: "Fra falsk til fakta".

8. Eventuelt. Det blev nævnt, at Rasmus Paludan heldigvis kun har været beskikket forsvarer for
asylsøgere i Udlændingenævnet 3 gange siden 2016, senest juni 2018.
Røde Kors har oprettet et ”advisory board” på Sjælsmark, som skal være med til at gøre flytningen fra
Sjælsmark til Avnstrup lettere. Deltagere er Røde Kors medlemmer fra både Sjælsmark, Avnstrup og 2
beboere fra Sjælsmark. Beboerne har ønsket mere kontakt med det omgivende samfund, så der er
planer om at oprette et aktivitetscenter udenfor Avnstrup Der arbejdes efter temaet "Ventetid med
mening".
-

Næste møde søndag d. 14. juni kl. 14-15
tovholder Leif Bork

referent Birgitte Kjærsgaard?

Vi sang af karsken bælg - det havde vi også savnet

