
Referat af møde foran Sjælsmark Udrejsecenter

25/11 2018

Alle punkter blev fremlagt af Nina Lørring, som var dagens ordstyrer.

1) Sjælsmark beboernes demonstration bag ved Folketingsbygningen den 20. nov. 

Initiativtager aktivister blandt beboerne, støttet af Trampolinhuset og gruppen 
Maronage.

Mange børn medvirkede, med plakater og som talere.

Stor tilslutning, flere Radikale politikere, Tesfaye (S), Holger K (SF) og Pernille Skipper 
(Ø). Pressedækning, tv-avis Lorry, dr2 ”Dagen”, P1 Orientering, Hergel i Politiken 
21/11.

Der er varslet ny demonstration foran Udlændingestyrelsen, Ryesgade 53 , 27/11
kl. 11.30 og muligvis følgende tirsdage.

De BfA´ere, der deltog, mener det er vigtigt med en anden form end ved den første 
demo, så det ikke igen bliver børnene, der er hovedtalere. Nina taler med nogle af 
beboerne om det og prøver at få fat i Trampolinhuset og Maronage. 

Boykot af maden fortsætter. Venligboerne har med fotos registreret muggent brød og 
slimede og rådne gulerødder, som børnene får med i skole, leveret af Det danske 
Madhus. Fotografierne er sendt til Fødevarestyrelsen og Ombudsmanden. Også klager 
fra plejehjems-beboere, der får mad fra samme sted.

Kirsten Suhr foreslog at vi inviterede de enkelte familier hjem i vores egne køkkener og
gav dem lov til at lave en middag der en gang om måneden. Kontakten ville naturligt 
kunne udvikles så der blev tale om egentlige kontaktfamilier. 

Venligboere fra Allerød fungerer allerede sådan. En gruppe beboere laver nogle dage 
om ugen store portioner som så køres til Sjælsmark. Råvarerne betales fra ”Sjælsmarks
Venner”. 

Man kan støtte økonomisk med mobile pay 57749 eller bank: reg.nr.  0520, konto 
0000732161

2) Referat fra møde i Asylforum ( Udlændingestyrelsen )

Udlændingestyrelsen flytter til Næstved forår 2020. Den gruppe fra styrelsen, der 
sidder i Center Sandholm bliver. Ny direktør fra Nytår: Niels Henrik Larsen.

Da der nu kun gives to-årige opholdstilladelser, stor ophobning af ansøgninger om 
forlængelse, ca. 1500 pr. måned. Der er ansat 15 nye sagsbehandlere, men det er 
svært at rekruttere. Prøver at oplære nye efter vellykket norsk model, sociale 
kompetencer vigtigere end jura. 



Facts: Nu generel nedgang i flygtningetilstrømningen,  > 4000 .  Næsten ingen 
uledsagede, dog stadig flygtninge fra Syrien, Iran og Afghanistan, og fra nye lande, 
f.eks. Venezuela m.fl. De får ikke asyl.

Der er pt. under 4000 indkvarterede på centrene. Centrene i Jammerbugten og Brovst 
lukker. På udrejsecentrene er der lige nu: 

Sjælsmark 267, Kærshovedgård 241, Avnstrup 327.  
Iranererne udgør den største gruppe i alle tre centre. 

Somalia inddragelserne af ophold er færdige, 500. Der har i pressen været omtalt 
problemer med at klager i Flygtningenævn og Udlændingenævn ikke er behandlet 
samtidig og det har ført til problemer for flere familier. US prøver at afhjælpe. 
Somalierne meddeles udrejsefrist på 30 dage, hvad vi påtalte er urimelig kort tid til at 
afvikle et hjem. Det ser ud til at en del forsvinder. De første familier er dukket op i 
Sjælsmark. 

3)  I Familieudflugten 1. december til Zoo kan deltage 50 børn og forældre. Er der flere 
tilmeldte, bliver der en tur efter jul. Ledsages af 8-10 bedsteforældre som medbringer 
frokosten.

4)  To interessante rapporter. A) Rapport fra Ruc om asyl- og udrejsecentre.

Den omtaler vores ”statsautoriserede racisme” og beskriver de tilsigtede og reelle effekter. 
Læs selv. http://refugees.dk/aktuelt/2018/september/ny-forskningsrapport-om-
udrejsecentrene/

Og B) Britisk forsker fra Bristol påviser de sociale skadevirkninger af det danske asylsystem. 
Slår fast at Danmark er ret unik i sin åbenlyse indsats for at ekskludere og dehumanisere 
http://refugees.dk/fokus/2018/november/sociale-skadevirkninger-i-det-danske-asylsystem

5)  Kalender

1.december kl 10.30 – 17 : Zoologiskhavetur med Sjælsmarkfamilier

5.december kl 15 – BfA demo ved Rundetårn

10 dec. kl 18 : Lysgudstjeneste Vor Frue Kirke

6) Næste møder

9 december: Ordstyrer og referent : Gerd Gottlieb og Brita Bastogni

23 december : AFLYST -  i stedet :  30 december , Ordstyrer og referent : Leif Bork og Birgitte 
Kjærsgaard

7) Evt

Brita Bastogi oplyste om konferencen om palæstinensiske børn, torsdag den 29. november

 kl 17.30 - 21 i Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, Kbhvn N 

   De ca 25 fremmødte sluttede med vores sang                                Referent : Else Lidegaard
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