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 1 Nedslag i dagspressen

 Asylsystemet  er strammet op, flere og flere sendt  til Ellebæk, ”personer som er 
nederst i hierarkiet, gjort tavse af  omstændighederne, sprogvanskeligheder og den 
propaganda, der får folk til at tale om flygtninge som umennesker. Få vidner betyder 
stort råderum for de brutale”.

 Mange såkaldt ”handlede kvinder” i Ellebæk, selvom en højesteretsdom har udtalt, at 
udlændingestyrelsens afgørelse om udvisning af en handlet kvinde var klart urigtig, 
fordi kvinden var blevet tvunget til at rejse til Danmark for at arbejde. Kvinden burde 
ikke være udvist, og frihedsberøvelsen burde ikke være opretholdt.

 Ulla Sandbæk ville forsøge at få aktiveret Europarådet  for at få en vurdering af 
berettigelsen til at holde de udviste asylansøgere frihedsberøvede gennem længere tid.

En byretsdom har givet en voldsramt kvinde med midlertidig opholdstilladelse 
(familiesammenført?) ret til skilsmisse uden at hun samtidigt har mistet sin 
opholdstilladelse og blevet udvist af landet. 

2. Bente Richs notat om børnekonventionen i dansk lovgivning

Bente Rich kommenterede sit notat om SF´s forsøg på at få Børnekonventionen(Bk) 
implementeret i dansk lovgivning og gav bl.a. en kort historisk baggrund for Bk´s tilblivelse.
Startede i 1978 – før da havde børn ingen rettigheder. De fire ” grundsten”  i Bk er 

1) der må ikke diskrimineres 

2) alle beslutninger vedrørende børn skal ske til børnenes bedste – barnets tarv har altid 
forrang 

3) børns vilkår og udvikling skal sikres 

4) barnet skal altid selv høres. 

Det vigtige ved at Bk implementeres i dansk lovgivning, selvom DK har ratificeret Bk i 1991
og dermed forpligtet sig til at overholde den, er, at DK så er pligtig til, at alle love m.m. skal
tilpasses Bk. Dette har de øvrige nordiske lande allerede gjort. I Canada får børn allerede 
kendskab til Bk i skolen.

3.

Spørgsmålet om Sjælsmarksgruppens fremtidige virke herunder placering blev rejst, 
ligesom en evt. demonstration ved Ellebæk.



Endvidere berørtes sjælsmarksbørnenes udflytning og fremtidige vilkår og muligheder for 
at bevare hidtidige kontakter og informationer om familierne m.m. 

Disse spørgsmål vil blive drøftet på næste Stormøde, se kalender.

4.

Bornholmergruppens beslutning om ikke at deltage i Folkemødet på Bornholm blev taget 
til efterretning.

5.

Brita Bastogi vil sørge for at viderebringe donationer til Ellebæk. De ca. 160 fanger 
mangler kondisko til mænd størrelse 40 – 44 og Alle mulige spil: puslespil, domino etc. 
men medtag først gaverne ved mødet den 23. februar. 

Kirsten Parbst tilbød at sende et forkortet referat af folketingets  debat om  lovforslaget 
vedr. implementering af Bk. den 14.1.2020, som kan følge med referatet. Kirsten foreslog 
også evt. at lave et borgerforslag for at få implementeret Bk.i dansk lovgivning.

Der blev efterlyst lektiehjælp til fam. Asissi – 7. klasse.

Leif Bork henledte opmærksomheden på hjemmesiden” Sameksistens.dk” – en netavis 
der skriver meget om flygtninge.

6.

 Stormøde tirsdag den 25. februar 2020 kl. 11 

 Høring om syriensbørnene på Christiansborg den 3. marts 2020. Kræver tilmelding, 
koster 50 kr., plads til 150 pers.  Knud  Foldschack og Eva Schmidt  deltager bl.a., og 
forhåbentlig nogle af tingets medlemmer.

 21.marts 2020 Høring om racisme i folketinget. Samme dag er der arrangementer i 
hele verden om racisme. BfA bør bakke op .

7.

Næste møde søndag den 9.februar 2020 kl. 14 -15 ved Sjælsmark.

Ingen meldte sig som tovholder og referent, så ansvaret deles mellem alle deltagere. 
Birgitte Kjersgaard ville lave en standard-dagsorden.
Leif Bork siger velkommen og alle  byder ind med relevant stof.


