
  Referat fra demonstration foran Sjælsmarks Udrejsecenter   
                                                                      24. november 2019

26 bedsteforældre var mødt op i koldt og blæsende vejr. 

Alle var glade for at regering og støttepartier den 20. nov. 2019 endelig har besluttet, at børnene i 
Sjælsmark skal flytte ud ad udrejsecenteret. Der var naturligvis al mulig grund til at glæde sig på 
børnefamiliernes vegne, men blandt bedsteforældrene var bekymringen meget stor dels over 
hvorhen de skal flytte, til hvad de skal flytte og hvornår de skal flytte ud (dog har familier med 
skolebørn fået lov til at vente med udflytning til afslutning af skoleåret). Bekymringen gjaldt 
ligeledes de enlige, som også bor på Sjælsmark, hvad skal der ske med dem?

Arne Normann fortalte om Folketingets 1. behandling af borgerforslaget om Sjælsmarks 
børnefamilier, og Gerd Gottlieb fortalte om BFA demonstrationen ude på Christiansborgs 
Slotsplads.
Indenfor i folketingssalen var det temmelig trist ,da det meste af forslaget blev afvist bortset fra 
enkelte elementer. Forslaget skal nu ud i udvalgene, tidsplanen ser yderst langvarig ud dvs. 
udvalgsmøde 17 dec. Næste møde 10 jan. 2020 ,som skal udmønte sig i en betænkning 21 januar 
2020.
Udenfor på Slotspladsen stod BFA med 3 store bannere (se billeder på hjemmesiden) og en 
børnegruppe fra Sjælsmark anført af Helle Fuglsang, som skulle optræde, når førstebehandlingen 
var overstået og politikere og tilhørere kom ud fra folketingssalen. Mange mennesker (og turister) 
kom forbi og spurgte interesserede til, hvad der foregik og hvorfor.
Ude på pladsen sang vi flere gange “Barndommens land” imens der blev diskuteret i folketingssalen 
Efter mødets afslutning optrådte gruppen af børn med “Den usynlige mur”.
Flere af folketingspolitikerne bl.a. Morten Østergaard, Sofie Carsten Nielsen og Andreas Steenberg 
samt BfA’erne var efterfølgende med til at “vælte muren”.  Det var rørende at se børnenes 
optræden, som blev afsluttet med at børnene på en rød lang løber sendte røde hjerteballoner op  
over Christiansbor       se film på youtube:      g g🎈🎈🎈 https://youtu.be/dRXXr4-nkJ4

Ad. BfA’s børneaktiviteter:
Der har i efteråret været ture ud af huset for børnene, dels til Zoologisk have og naturlegepladsen 
Eghjorten i Fredensborg og der vil blive flere ture ud af Sjælsmark f.eks. til Børnenes Eventyrfabrik i 
Kokkedal i løbet af vinteren/foråret. BfA har med tak modtaget fondsmidler til disse aktiviteter.

Jørn orienterede om et planlagt møde med Københavns Biskop Peter Skov Jakobsen den 25. nov.

Ad. kommende møder:
Stormøde i Netværkshuset, Gentofte  25. nov. 
“Luk Ellebæk” demonstration 30. nov. Kl. 13 foran Udlændinge-og Integrationsministeriet
https://www.facebook.com/events/2106590379440688/
Lysgudstjeneste 9. dec. i Frue Kirke, København   https://koebenhavnsdomkirke.dk/event/4971376

Næste møder foran Sjælsmark:
8. december tovholder/referent Leif Bork Hansen og Birgitte Kjærsgaard
22. december julemøde med medbragt kaffe og småkager og varmt tøj - tovholder: Gerd Gottlieb
Vel mødt

https://koebenhavnsdomkirke.dk/event/4971376

