
   Foran Sjælsmark  -  Referat den 27. oktober  2019

 Referent: Birgitte Kjersgaard                     Tovholder: Leif Bork

             Limbo – filmen Limbo som havde premiere i maj måned, vises igen
 i Cinemateket 29.10 kl. 16.30 Billetter til 80kr. 
Efter screening er der O & A med Anja Dallhof og Michelle Mildwater fra HopeNow.

Vi sang - Anne Marie Helgers sang: ”De, som sætter børn i bur  ...”
””

1. Demonstration ”Luk Ellebæk” 9.11. kl. 15. Formøde 31.10
Også børnene ud af Sjælsmark – hvor skal de hen? -- I nærheden af deres skole og i en 
almindelig bolig Amnesti nu!

2.  Krystalnatten. Demonstration 9.11 kl. 16.30-18 Kultorvet KBH. http:/krystalnatten.dk
 eller  https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/filer/2019%20%20Krystalnat.pdf

3. Syriensbørnene/statsborgerskab.
Hvordan er vi kommet dertil, at Folketinget også mener, de har dømmende magt. At en 
Matthias Tesfaye kan bestemme over menneskers skæbne og bruge love med 
tilbagevirkende kraft. Overtrædelse af konventioner?

5.   Fra sidste møde lave en ”negativ liste”        -
      -  skolebussen kører inden der har været mulighed for morgenmad 

-  skolemadpakke fra dagen før udenfor køleskab 
-  børnenes danskkundskaber bliver ringere, når de ikke er sammen med danske børn
-  meldepligten håndhæves strengt og kommer i konflikt med fremmøde på f.eks.  
   gymnasiet.(Da overskridelse af meldepligten kan medføre fængselsstraf kan det være  
en belastning for fængslet).
.

Negativlisten sendes til kriminalforsorgen for at høre, om det virkelig kan være rigtigt at 
chikanere beboerne på den måde. 
      

6. Evt.
Hvordan gik det med besøget af det australske filmhold. (Finn/Henrik) Se filmen her 
www.youtube.com/watch?v=9A1LtmxkAYk  Filmholdet optog 2 timer foran Sjælsmark -
intet kom med i den færdige film. Heller ikke optagne interviews med beboere kom med. 
Filmen er en dårlig reklame for Danmark. Kontakt til Den australske Ambassadør ??

7. BfA står med banner i Rigsdagsgården over for hovedtrappen, 
når borgerforslag skal i 1. behandling           tirsdag den 5. november kl.13.
Flere meldte sig som interesserede deltagere. Vi mødes over for trappen ca. 12:30.
henrik har banner og foldere med. Anmeldt og godkendt af politiet. 

8. Mellemfolkeligt Samvirkes arrangement om kvoteflygtning onsdag d. 13. nov.:

https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/filer/MS%20DEBAT%20&%20MAD.pdf

Læs også De uledsagedes bog af Michael Graversen

 Næste møde: søndag den 10. november kl.14

Referent:  Elisabeth Holck                        Tovholder: Karsten Holck
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