Referat af møde foran Udrejsecenter Sjælsmark d. 28. juli 2019
Referent: Nina Lørring Tovholder: Gerd Gottlieb
Vi var dejligt mange i den varme sol.
Vi havde besøg af et australsk filmhold, der skulle lave en dokumentar om dansk asylpolitik.
De optog mødet og talte bagefter med repræsentanter for både asylansøgere og BfA’ere.
1. Velkomst. Mette Roerup indledte med en kort præsentation af BfA på engelsk med vægt på, at vi er en
bevægelse, vores børneperspektiv og vores succes i forhold til at have været med til at holde asylpolitikken på
dagsordenen ved valget. Mette oversatte desuden de efterfølgende dagsordenspunkter.
2. Siden sidst på den politiske scene. Nina uddybede de enkelte begivenheder, der var omtalt på dagsordenen.
Niels Stephensens pointerede, at ikke kun børn, men også deres mødre skal hjemtages. Se Niels’s læserbrev .
Mette fortalte, at Radikale Venstre på baggrund af sagen om den ulykkelige udvisning af de to unge afghanske
drenge vil satse på at der bliver sat fokus på behandlingen af uledsagede unge. Bl.a. ønsker man, at Dansk
Flygtningehjælp igen indsættes i Flygtningenævnet. Jørgen Harboe nævnte de frygtelige forhold i flygtningelejrene
i Libyen, hvor DK ifølge Danwatch er en af de største bidragsydere - en sag som næsten ingen beskæftiger sig med
- og foreslog, at BfA tager den op evt. i samarbejde med Danwatch.
3. Nye regler for Røde Kors frivillige - og hvad der videre hændte inde i lejren.
Gerd refererede brev fra frivilligkoordinator i Røde Kors, hvor der gøres opmærksom på, at man som Røde Kors
frivillig er underlagt Kriminalforsorgens retningslinjer, der bl.a. siger, at man ikke både kan være Røde Kors frivillig
og privat besøgsven, men må vælge en af disse to roller. Flere af os er begge dele, f.eks Røde Kors frivillig i
Syværkstedet eller i Kvindecafeen og samtidig besøgsven til familier eller enkeltpersoner. Vi finder, at det er en
urimelig restriktion, og Nina er gået videre med sagen over for Røde Kors.
Nina fortsatte med nyt indefra centret. Maden kan nu bringes over på værelserne. Eget køleskab er derfor et stort
ønske. Der er intet nyt om udflytningen, og derfor hersker der stadig stor angst i forhold til evt. skoleskift.
Gerd refererede artikel fra nyhedsbrevet A4 Morgen 26.7., hvor det fremgår, at Arbejdstilsynet har udstedt et
påbud til centret om at rette op på arbejdsmiljøet i børnehaven og fritidsklubben. Arbejdet med de alvorligt
psykisk skadede børn er så barskt, at det pædagogiske personalet lider af alvorlige stresssymptomer. Der er ikke
overskud til at arbejde mere pædagogisk. Tiden går med ‘brandslukning’ og at holde ‘trykkogeren nede’. Tilsynets
påbud har foreløbig resulteret i en øget personalenormering.
4. Hilsen fra Zohra, den tvangsudsendte afghanske kvinde, vi har fulgt, og som nu frister tilværelsen sammen med
sin familie under angstfyldte og vanskelige vilkår. Vi har fået en kærlig og smukt formuleret hilsen over Facebook
om værdien af vores arbejde.
5. Nyt fra Abira i Ranum asylcenter. Mette, som har daglig kontakt med Abira, kunne fortælle om hvor dræbende
det er for en ung at skulle tilbringe sommerferien i det kommunalt drevne asylcenter i Ranum. Mette har heldigvis
udvirket, at Abira nu er på en lille Københavnertur hos gamle venner.
6. Om skovturene med Sjælsmark-familierne
- Turen 21.7. Nina fortalte, at turen havde været velbesøgt både med mange inde fra centret - bl.a. mange små
børn og mange mænd - og fra BfA’s side. Der blev grillet og forberedt mad til den store guldmedalje, (og traditionen tro blev der afsluttet med vild vandkamp med Nina i spidsen! (ref.)).
- Turen 4.8. Der er endnu kun få tilmeldte BfA’ere. Flere efterlyses derfor, og gerne flere mænd.
Vi har fortsat penge på kontoen til ture til efteråret.
7. Ordstyrere og referenter:

11. aug. Kirsten og Finn Pabst

25. aug. Birgitte Kjærgaard og Leif Bork Hansen

8. Kalender
13.8. kl. 17 - 19. Personalekantinen i Sandholm. Informationsmøde for nye frivillige. Arr.: Røde Kors.
28.8. Stormøde i BfA (mere følger).
10.9. Røde Kors Frivillighuset, Blegdamsvej 27. Informationsmøde for nye frivillige.
9. Evt. - Bente Rich gjorde opmærksom på en artikel fra 23.5. i Berlingske 23.5. i Berlingske “58 forskere:
Forholdene på Sjælsmark er uværdig symbolpolitik med dybt skadelige konsekvenser”. - Bente fortalte desuden
om Arne Hansens 80 års-fejring, hvor det blandt andet havde gjort indtryk, hvor godt integrationsarbejdet i
Frederikshavn fungerer.
Afslutning: Barndommens land
29.7.19 G.G.

