Demonstration foran Udrejsecenter Sjælsmark søndag den 26. april 2020, kl. 14-15.
Desværre aflyst igen!
Referent: Kirsten Parbst

Tovholder: Finn Parbst

Her er et ”Referat”
I.Siden sidst.
1a. I forbindelse med sagen om køleskabene i Sjælsmark, så har vi fået ”Husorden for beboerne i
Sjælsmark” fra Kriminalforsorgen. Den er IKKE opdateret med hensyn til, at beboerne kan spise deres
mad på værelserne. Vi har derfor bedt Kriminalforsorgen om en forklaring. Se husorden:
https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/filer/Husorden%20Sjaelsmark%20%20pr%20180418.pdf
1b. Politiken havde søndag den 19. april en artikel om Ellebæk skrevet af Olav Hergel. Desværre var
beskrivelsen af Ellebæk ikke lige så skræmmende, som virkeligheden.
Læs artiklen: https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/filer/Politiken%20190420_Ellebæk.pdf
1c. Bodil Hindsholm Hansen har sendt brev med titlen Så har Corona-katastrofen ramt
Kærshovedgård til Udlændingeministeren, en række medlemmer af Udlændingeudvalget samt
statsminister Mette Frederiksen og direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.
Så har Corona-katastrofen ramt Kærshovedgård.
I følge pålidelig kilde er mindst 1 beboer på Kærshovedgård nu syg af Corona, mens andre er blevet
testet. Der er fare for, at flere er smittet, da beboerne bor meget tæt på 2-mandsstuer; beboerne på
en halv gang er fælles om 2 toiletter med bad. Igen afsløres det, at uskyldige mennesker skal være
gidsler for regeringens rigide udvisningspolitik.
Allerede forlængst burde Kærshovedgård, Sjælsmark og Ellebæk være opløst.
I denne corona-tid kan ingen udvises, da alle grænser er lukket - og i øvrigt ønsker de lande, beboerne
kommer fra, ikke at modtage deres borgere. Desuden er en del af dem som bekendt statsløse og har
altså slet ikke noget hjemland, der på nogen måde kan være forpligtet til at modtage mennesker på
flugt, som vi i Danmark i følge vore internationale forpligtigelser burde tage pænt imod.
Med stenansigter og iskolde hjerter har de sidste danske regeringer administreret en umenneskelig
udvisningspolitik, der har betydet, at flygtninge, der her i Danmark regnes for afviste asylansøgere,
sidder i et limbo uden nogen vej ud med de menneskelige omkostninger, der har.
Nu skal de altså også prisgives en smitsom sygdom som Covid-19.
Smitten kommer ikke uventet til Kærshovedgård. Det var blot et spørgsmål om, hvornår det ville ske.
Regeringen har forsømt at handle i tide. Nu skal udsatte beboere så også prisgives en smitsom
sygdom med langtidsfølger, som vi endnu ved alt for lidt om.
Nu er det sidste øjeblik for en stor-evakuering. De allerfleste beboere har familie og venner, de kan
bo hos. Sørg for, at alle beboere får en grundig Covid-19 test, så de raske kan kontakte familie og
venner og få ophold der.
Naturligvis vil der være praktiske vanskeligheder!
Men det kan regeringen takke sig selv for. Sådan er det, når man alt for længe lader fremmedangst
og hjertets kulde regere i stedet for at udvise rettidig omhu. Sæt initiativet i gang nu. Test, giv
tilladelse til udflytning til familie/venner og giv ordnede og hygiejniske karantæne forhold for dem,
der er blevet smittet.
Opløs Kærshovedgård, Sjælsmark og Ellebæk og befri beboerne!
Med de bedste ønsker for et medmenneskeligt Danmark Bodil Hindsholm Hansen,
1d. 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)

1e. Der er tanker om at lave en ”Syriensbørnene-hjem gruppe”. Skriv gerne til Finn Parbst
(parbst@mail.dk) hvis du er interesseret i at deltage.
1f.Skandaløs direktør. Mette Roerup, har haft indlæg i Debatten , Politiken den 21-04-2020:
Mattias Tesfaye (S) har oprettet en hjemrejsestyrelse. En sådan styrelse skal selvfølgelig have en
direktør. Hvordan kvalificerer man sig så til et så betydningsfuldt job? Claes Nilas har fået det.
Han er kendt for at have været en del af tamilskandalen, og hans rådgivning af Birthe Rønn Hornbech
under statsløse-skandalerne kan vel ikke være helt glemt. Eller hvad? Kan det virkelig passe, at jo
flere skandaler man har været involveret i, desto større er ens chancer for at kvalificere sig til et
topjob?
Jeg vil anbefale, at det første, der skal ske i Hjemrejsestyrelsen, er at få opgjort, hvor mange afviste
asylansøgere der er statsløse godkendte FN-flygtninge. De bør omgående få ophold, da der jo ikke er
et land, de kan tilbagesendes til. Denne opgørelse kan også gøre Claes Nilas’ job lettere, da antallet,
som skal hjemsendes, jo så vil reduceres.
1g.Bente Rich og Kirsten Parbst har fået indlægget: ”Lad afviste asylansøgere blive et aktiv for
Danmark” i Frederiksborg Amts Avis og Nordvestnyt (Holbæk og Odsherred) den 22. april 2020.
https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/filer/Sjaelsmark%20%20corona%20%20faa%20220420.pdf
1h. Gruppen omkring besøg hos Mattias Tesfaye: Intet nyt.
1i. Høring om Lovforslag omkring børn af afviste asylsøgere. Høringssvar er sendt til udlændinge- og
Integrationsministeriet.
Læs høringssvaret her: ………………………….
1j. Køleskabe mv. i Sjælsmark. Man har fjernet køleskabe og mikrobølgeovne i Sjælsmark.
Rosa Lund diskuterer det pt. med Mattias Tesfaye. På grund af sygdom på avisen, så har vi endnu ikke
fået en artikel i Frederiksborg Amts Avis, men de lover stadig, at den kommer.
1k. Syrisk gymnasieelev kritiserer Martin Henriksen i Altinget. Se hans indlæg her.
1l. Mellemfolkeligt Samvirke 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.
1m. Støt Sjælsmarks venners indsamling til Ramadan-måltider. Send via Mobilepay 57749
1n. Har I set, at ca. halvdelen af de kommende 500 kvoteflygtninge kun skal have 2 års midlertidigt
ophold? Er det repatriering?
II. Næste demonstration 10. maj, men den er nok også aflyst ???
da 10-personers reglen gælder til og med 10. maj.
III. Hvem vil skrive et ”Referat” næste gang ???
Vi håber at I alle har helbredet i orden og er ved godt mod.

