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1. Børnene ud af Sjælsmark – men hvorhen?
EL kræver en løsning inden nytår.
Indlæg i Politiken: Bente Richs brev til Else Lidegaard/Knud Vilby / Stormødet.
Brevet blev læst op.
Børnene skal have amnesti. Ligesom i Sverige. Det er ikke nok, de kommer tæt på
deres skole. Børnene har psykiske traumer, der kræver behandling af de rette fagfolk.
2. Islamisk Stats børn. Børnene i Al-Hol-lejren i Syrien.
Lejren betegnes som et helvede, Børn dør af sult.
Børnekonventionen siger at beslutningen tages med hensyn til børnenes tarv og ikke
deres forældres gerninger.
Der sidder stadig 13 danske børn i alderen 0-12 år i den kurdiske lejr. 10 vestlige lande
har hjemtaget et varierende antal af deres statsborgere, hovedsageligt børn.
Hvem skal vi sige undskyld til i 2050?
Børnene skal hjem til Danmark. De er danske statsborgere, handling nu, det er bedre
end en undskyldning senere.
.
3. Kvoteflygtninge.
Kvoteflygtninge kan ikke sendes hjem eller vende tilbage til det land, de er flygtet fra.
De er udvalgt af FN for at få et liv og en fremtid.
De har ikke noget hjem at sendes hjem til, deres fremtid er her.
Afklaring af begrebet kvoteflygtninge og FN-flygtninge.
4. Undskyld Sjælsmark. (Mette Roerup Politikken)
5. 10-året for asylansøgere i Brorsons kirken
Bog udarbejdet af Bedsteforældre for Asyls Irakergruppe.
Irakere i Danmark. En beretning i anledning af 10-året for, at irakerne søgte tilflugt i
Brorson kirken maj-august 2009, og om hvordan det senere gik dem.
6. Evt.
Lørdag den 7. september kl. 13-17.30
Fra Stillehavet til Sjælsmark
I forbindelse med udstillingen Homeless souls inviterer Louisiana til en film- og
litteraturdag om asyl- go flygtningeproblematik rundt om i verden. Reserver plads.
Legat til arrangementer søges.
En familie i Sjælsmark mangler en støvsuger, er der nogen der har en overflødig
stående?
7. Næste møde: Søndag den 8. september kl.14
Referent: Birgitte Kjersgaard
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