
           Demo foran Sjælsmark d. 26. maj 2019 

                                 Tovholder: Henrik Mottlau                     Referent: Brita Bastogi.

Vi startede med en ny sang, som Jesper Jensen engang har skrevet til BfA. 
Herefter starter mødet med denne sang, der går på: ”Oh, my darling Clementine”. 
Alle, der fik et eksemplar bedes kopiere den, så vi har flere til uddeling fra gang til gang. 
Skal  vel med til Bornholm?

REFERAT:

1.   Under yderligere punkter på dagsordenen blev tilføjet punktet Bornholmer-Quizzen. 
Den blev afprøvet – og Bedsteforældrene klarede næsten alle spørgsmål - i hvert fald nogenlunde, som  
afslutning på en dag med meget diskussion.

2.   Siden sidst: BfA har nu fået lov til fortsat at demonstrere samt parkere på ny parkering – følg skiltning.
På forespørgsel er det oplyst, at politi blev tilkaldt d. 12. maj pga. biler parkeret til ulempe.

3.   Referat af mødet i MS om EU valg. Punktet udsat, da ingen  havde været der.

4.  Adskillige partier siger: ”Børnene ud af Sjælsmark”. Men hvor skal de hen? Har BFA nogle forslag, der
i praksis ville kunne realiseres?

Der er enighed om at kriminalforsorgen er uegnet til forsorg for børnefamilier. Både familier og enlige 
ville måske have det bedre, hvis Røde Kors stod for drift af alle udrejsecentre. 
BfA’s opfordring til B, SF, Å og Ø er, at de med en musketéred siger til Mette Frederiksen: ”vi stemmer 
ikke på dig som statsminister, hvis børnene (dvs. familierne) ikke kommer ud af Sjælsmark. – og det 
betyder UD – ikke bare ud til et andet center. 

5. Status på BFA’s indsats i valgkampen. Dette punkt blev en dejlig lang diskussion, som viser at det også 
er godt en gang imellem at have plads på dagsordenen. 

Henrik fortalte om positive og negative oplevelser ved at dele vores valgprogram ud i Birkerød. Desværre 
er udsagn som: ”Det er forældrenes skyld, at børnene lider overlast, fordi de ikke vil rejse hjem” 
fuldkommen gængs tale. Det er på høje tid, at vi får den ud af verden ved konstant at påpege:  ”Nej, 
forældrene beskytter tværtimod deres børn. Der er en grund til de er flygtet, og den fare de er flygtet fra 
vil de ikke udsætte deres børn for, så hellere udholde de frygtelige forhold på Sjælsmark”. Desuden har 
mange afviste asylansøgere jo overhovedet ikke mulighed for at komme hjem. Deres hjemland vil ikke 
have dem tilbage. 

Forslag om endnu engang at sætte annoncen i BTmetro, idet mange mente,  den havde indflydelse på 
vælgerne. Desværre har BfA ikke økonomi til det, måske kan en sponsor findes. 

Flere BfA’ere vil starte med at uddele valgmateriale i dag ved at stå foran EU-valgstederne.

Vi hører hvordan politikerne skifter mening fra den ene dag til den anden. Så må familierne godt lave mad
og spise sammen – næste dag, nej, det må de alligevel ikke. Løkke og Frederiksen skifter mening hver dag.

De frivillige Røde Kors medarbejdere fornemmer stramninger på Udrejesecntrene, men også familier, der
søger om forlængelse af deres ophold, oplever stramninger. 



Ulla Sandbæk kom med et forslag, som vi kunne bruge til at argumentere for at folk undgår at  overføres 
til disse udrejsecentre i lang tid, før de måske kan sendes hjem. Hvis de, der får inddraget deres opholds- 
tilladelse, alligevel kommer fra boliger med 1 måneds opsigelse, hvorfor skal de så tvangsforflyttes til 
Kærshovedgård eller Sjælsmark længe før udrejsen foregår? 

Men, der var også en god nyhed: Abira, som på sidste møde fortalte at hendes far og bror var blevet 
indsat i Ellebæk fængslet fra Sjælsmark, hvor resten af familien er, er frigivet og kommet tilbage. Dette 
skyldes at deres advokat havde indbragt sagen for FN’s Børnekommission, som stoppede denne 
adskillelse, fordi den er imod Børnekonventionen.  Der sidder stadig 2-3 fædre i Ellebæk fængslet, adskilt 
fra familierne. 

Det blev vedtaget, at også paradigmeskiftet bør lægges ind under musketereden.

Alle opfordres til at skrive læserbreve, og prøve at få dem i alle mulige lokalblade. Eksempler er lagt på 
hjemmesiden, hvor man kan blive inspireret.

6. Eventuelt:  Ninna Lørring fortalte, at der vil være ture for børnene og familierne hver anden søndag i 
ferien, dvs. d. 7. og  21. juli samt d. 4. august. Det bliver ture til skoven med hygge og grill. Der mangler 
bedsteforældre til at hjælpe med. Meld dig til hos Ninna tlf. 2095 2168  -  mail:  ninaloerring@mail.dk

Finn Parbst nævnte sit debatindlæg i Politiken – se nederst i dette BfA-Nyt

Næste møde d. 9. juni: tovholder og referent: Finn og Kirsten Parbst
som mødet i dag viste – så er der masser af ting at diskutere – vi begynder med: Siden sidst!

Den 23. juni klarer Leif og Birgitte paragrafferne, inden vi alle går hjem og brænder hekse af!

Demonstration: København lørdag 1. juni kl. 19:45-23 IFTAR (Fasten brydes) på RÅDHUSPLADSEN 
arrangeret af SOS Racisme og Stop Diskrimination, der danner fredsvagt, når muslimer og ikke-muslimer 
sammen bryder fasten på Rådhuspladsen. Der bæres gul vest, som kan bestilles senest tirsdag for kr. 25 
via jette@sosracisme.dk .  Mobile pay: 3132 3919 eller bank: 4400-4401372598.

Der er taler og klokken 21.42 brydes fasten og der er fællesspisning.
- Velkomst ved aftenens vært Badar Shah
- Isam B og Verdensbørn Grundskole børnekor synger sange fra den danske sangskat.
- Tale ved Overrabiner Jair Melchior
- SOS Racisme Danmark. Tale om diskrimination og sammenhold i Danmark.
- Tronens “Den klare Koran” oplæg fraAmer Majid og Isam B.
- Hvad er Ramadanen og dens mening?
- Ramadanens faste og sundhed ved Hamza Bicen.
-  Adhan

Kl 21.42: Iftar, fasten brydes og fællesspisning starter.

Under Iftar vil der også være poesi fra nogle af de mest talentfulde brune danskere vi har på den 
danske scene, det bliver stærkt og godt, for det er vildt talent og det er tanker og ord som giver dig 
noget at tænke over om dagens Danmark.

Arrangørerne (Lokal Muslimhjælp) glæder sig enormt til en fantastisk aften i godt selskab for alle der
vil være sammen om det fællesskab vi skal have i Danmark. 🇩🇰❤️
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