
Referat fra Bedsteforældre for Asyls demonstration den 9.12. kl. 14 – 15 ved 
Udrejsecenter Sjælsmark

Ordstyrer Gerd Gottlieb; referent Brita Bastogi, - men, idet Gerd har sendt mig sine udførlige noter, for det
var fantastisk meget vi fik at vide, og jeg har noteret mindre end en fjerdedel, og jeg synes alle skal have 
en chance for at læse alle de facts Gerd kom med – ja, så har jeg simpelthen klippet og klistret hendes 
noter ind i referatet, selv om hun har bedt mig om et kort referat. Dette kan desværre ikke bevilliges!

1) Siden sidst: Finanslovforslaget med de nye udlændingestramninger

Paradigmeskiftet (radikalt skift i forudsætninger/antagelser/præmisser) – fra fokus på integration til fokus 
på midlertidighed og udsendelse. Flygtninge skal fra starten indskærpes, at deres ophold er midlertidig. 
Medens man tidligere ved konventionsstatus fik at vide, at opholdet var med ”mulighed for varigt ophold”

Kommunerne skal forpligtiges til at nævne muligheder for hjemrejse ved alle samtaler. Hvordan skal man 
føle sig velkommen?

Der sættes øgede midler af til repatriering. Eva Singer, DFH: afgørende at de ikke føler sig pressede til at 
rejse. Kommunerne får en bonus for hver person, de får til at hjemrejse frivilligt. 

Når der skal ses på forlængelse af opholdstilladelsen, er det kun sikkerhedssituationen i hjemlandet, der 
skal være afgørende, medens integrationsbestræbelser f.eks. arbejde, deltagelse i samfundsliv og dansk 
ikke længere tæller. Der gives kun forlængelse to år ad gangen. Det giver rigtig mange år i midlertidighed 
og angst og uden indflydelse på eget liv,  før man efter 8 år kan søge om permanent ophold.

Børns tilknytning før 8 år alderen skal heller ikke længer tælle. 

Kommunen er ikke længere forpligtet til at finde en permanent bolig, men kan nøjes med at anvise 
vandrehjem og andre steder af lejrlignende og ofte elendig karakter. 

Nedsættelse af integrationsydelsen, der i øvrigt skal omdøbes til ”selvforsørgelses- og hjemrejseydelse”. 
For par og enlige forsørgere nedsættes ydelsen med 2.000 kr. om måneden. Ekstrem fattigdom. Børn vil 
vantrives, flere fjernelser etc. Rapport fra Institut for Menneskerettigheder fortæller, at det strider mod 
menneskerettighederne at lade folk leve under et vist eksistensminimum. De gældende ydelser er 
allerede grundlovsstridige.

Den statslige refusion med 50% for tillægsydelser forsvinder. Mange kommuner vil derfor sandsynligvis 
ikke fortsætte med tillægsydelser, der ellers kunne bedre økonomien en smule f.eks. hjælp til 
tandlægeregningen. 

Varighed af ophold før der er mulighed for at stemme til kommunevalg sættes op til 4 år. 

Der skal lægges loft over antal familiesammenføringer. 

Afsat 13 millioner til at gennemgå sager på herboende flygtninge, som man allerede har gjort med 
somalierne. 

Afsat 2½ million til øget fokus på inddragelse af humanitære sager. Oprettelse af en stilling som 
udsendelsesrådgiver med særlig fokus på dette område. 

Oprettelse af et udsendelsescenter på øen Lindholm i Stege Bugt til kriminelle dømt til udvisning og til folk
på tålt ophold. Det drejer sig pt om hhv. 70 og 17. I alt 87 personer til en pris på 759 millioner over fire år. 
(Til sammenligning er der afsat 475 millioner af nye midler til hele klima- og ren luft området) Forsøgs-ø 
for forskning i stærkt smitsomme virussygdomme f.eks. svinepest og mund- og klovsyge.  Stor 
rensningsopgave. Støjberg vil minimere antallet af færgeafgange mest muligt og gøre billetterne så dyre 
som muligt. 



Ulla Sandbæk fortalte at Kommisæren for flygtninge siger, at flygtninge skal have familiesammenføring 
indenfor 3 år. 

Der blev også talt om hvor mange, der er på tålt ophold og her kan man finde en oversigt:

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-12-09-75-paa-taalt-ophold-i-danmark-se-hvem-de-er-hvad-de-har-
gjort-og-hvor-laenge-de

2) BfA´s tur 1.12. til Zoo med Sjælsmarksfamilierne samt BfA´s fortsatte planer om aktiviteter med 
børnefamilierne. 

BfA´s tur til Zoo blev meget vellykket med 17 forældre og 23 børn mellem 1 og 17 år samt 9 
bedsteforældre og et par børnebørn. Flere af de voksne havde aldrig været i Zoo før, og alle takkede 
varmt, da de steg af bussen igen. Der var ikke plads til alle interesserede, og derfor gentages turen efter 
jul. Desuden er der planer om en tur for børn mellem 2 og 12 + forældre til Eventyrland i Kokkedal, et 
indendørs legeland, som børnene har efterspurgt. Og til foråret tager gruppen igen til naturlegepladsen 
Eghjorten. Skulle der blive sne, rykker vi hurtigt ud til et kælkested, har Nina Lørring varslet!

Arbejdsgruppen har den glæde at have fået to opfordringer til at ansøge om økonomisk støtte til at lave 
aktiviteter med Sjælsmarkfamilier. Hvis de ansøgninger falder på plads, har gruppen tanker om to nye 
initiativer ud over udflugterne nemlig: Sommer Rejsekort til familierne, så de kan komme med bussen til 
strand osv nogle gange i løbet af sommeren og at give nogle af de børn der går på Røde Kors skolen 
mulighed for at møde danske børn til fritidsaktiviteter, som gruppen så betaler kontingent til (svømning, 
dans, fodbold, boksning osv ). Gruppen vil også prøve at interessere sig for børnene skolesituation. 

Ulla Sandbæk kører folk fra Udrejsecentret til kirke hver anden søndag

3) Sag om udvisning af ung afghansk mand fra Marstal. Dansk familie har optaget ham i deres 
familie.

Leif Bork Hansen fortalte om familien Rita og Per Kjelsmark fra Marstal, der kæmper for den afghanske 
flygtning Hamed Rezail, som de har åbnet deres hjem for. Hamed Rezail er dømt til udvisning. Fyns Amts 
Avis mener: Det kan vi ikke være bekendt (chefredaktør Carsten Olsen 29.november 2018.) Et af 
problemerne er, at Hamad aldrig har været i Afghanistan. Han kom fra Iran for 3 år siden. Dommen er 
ændret til at hans sag tages op igen. Selvom vores statsminister siger, at det ikke betyder noget, at 
danskerne mere og mere blander sig – så tror vi ikke på det – sagen må være at blande sig så meget som 
muligt.

4) Intensiverede udsendelsesbestræbelser:  

På den nye finanslov er der afsat 13 millioner til at gennemgå sager på de herboende flygtninge. Godt 
1.300 somaliske sager er allerede blevet gennemgået hvoraf 910 har fået afslag på forlængelse. I 
interview med Støjberg i Pol (4.12.) fremgår det at man er parat til at tage fat på nye grupper. 

På møde i Flygtningehjælpens Asylnetværk d. 25.10. blev det gennemgået, hvorledes man er gået ind og 
har kontrolleret 1000 syreres identitet. (De fleste var reelt syrere, da det kom til stykket). 

Desuden har man foretaget stikprøvekontrol på ca. 600 fra lande hvor den generelle situation er for farlig 
til hjemsendelse. Men ser på den individuelle situation. Er deres begrundelser for behov for beskyttelse 
stadig aktiv. Ser f.eks. om folk har været hjemme på ferie eller har talt usandt om sexualitet. 

Asylret meddeler (mail 14.11.), at der nu er oprettet et kontor i den danske ambassade i Teheran, hvorfra 
der skal lægges pres på den iranske regering for at modtage afviste asylansøgere fra DK. Desuden skal 
man hjælpe med udsendelsen fra Danmark i samarbejde med myndigheder og politi. En højtstående 
embedsmand fra Udlændinge- og Integrationsministeriet med særlig viden og interesse for Iran er ansat 
som attaché for foreløbig en 2-årig periode. Vedkommende skal også dække Irak.

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-12-09-75-paa-taalt-ophold-i-danmark-se-hvem-de-er-hvad-de-har-gjort-og-hvor-laenge-de
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5)  Sikkerhedssituationen i Somalia.   

910 af de herboende somaliere har allerede fået afslag på forlængelse af deres opholdstilladelse. Sagerne 
er i øjeblikket i gang med at blive behandlet i Flygtningenævnet. Flere hundrede – sandsynligvis 4 – 500 
børn og voksne - som oprindeligt er blevet anerkendt som flygtninge, ventes at skulle hjemsendes. Se 
Knud Vilbys kronik om emnet – link nederst i referatet. Fratagelsen af deres opholdstilladelse sker på en 
fortvivlende sikkerhedssituation, som beskrevet i Anne Nielsens kronik i Altinget (27.11).  

https://www.altinget.dk/udvikling/artikel/ngo-stop-hjemsendelserne-til-krigszonen-i-somalia

Heraf fremgår det, at Somalia og Sydsudan er de to øverste lande på listen over verdens skrøbeligste 
stater. Der er fortsat krig, mange krige, i landet, der er nedbrudt efter krig i næsten 30 år. Folk, der ikke 
tilhører til en klan eller har egen bolig i Mogadishu, må bo i lejre for internt fordrevne og håbe på 
nødhjælp. At risikoen for at blive dræbt i Mogadishu, som Flygtningenævnet regner for et sikkert 
flugtalternativ, er i lodret strid med internationale registreringer (ACLED), der netop beskriver at volden er
steget især i 2016 og 2017. Den er tre gange så høj som i landet i øvrigt. Antal dræbte civile i hele Somalia 
er faldet lidt i 2018, men er stadig højere end i 2011, hvor DK fik en menneskerettighedsdom om at man 
ikke måtte hjemsende somaliere. Flygtningenævnets opfattelse af sikkerheden er i strid med Forsvarets 
Efterretningstjeneste, der skriver, at det er meget usandsynligt, at der vil indtræffe afgørende 
forbedringer i Mogadishu, og at Al-shabab fortsat ofte angriber civile. Også Udenrigsministeriet ser 
fremtiden som usikker. Deres rejsevejledning om landet er taget ned. De henviser i stedet til ni andre 
vestlige rejsevejledninger der alle fraråder rejser til Somalia! 

DK har en hemmelighedsstemplet aftale med Somalia, der siger, at landet kan modtage 12 
tvangshjemsendte somaliere om året. Muligvis er der nye forhandlinger i gang efter en noget-for-noget 
politik. 

P1 7.12. Mette Knudsen, ambassadør i Somalia og Kenya: ”Den føderale regering har i et ”vist omfang” 
kontrol over dele af landet. Al-shabab er ”absolut en trussel ” i store dele af landet, og er også i stand til at
udføre angreb i Mogadishu”. Pr. 1.1.19 oprettes dansk kontor i en EU-compound – hidtil har man kun 
overnattet forskellige steder i lufthavnen. Der er netop aftalt et 5-årigt landeprogram, hvor DK øger 
midlerne til udvikling af Somalia

Ulla Sandbæk citerede advokat Niels Erik Hansen for at sige, at kriterierne for ophold for somalierne er 
fuldkommen tilfældige. 

Den første afviste somaliske familie kom til Sjælsmark for et par uger siden. Familien havde fået besked 
om at pakke deres ting med en frist på 5 dage og havde kun fået lov til at tage deres tøj med sig til centret.

Man må håbe på, at de mange familier, der nu skal rives op med rode, vil mobilisere lokalsamfundene 
rundt omkring – som f.eks. helt aktuelt i Nyborg, hvor en gymnasierektor har tilladt to somaliske piger at 
forblive på gymnasiet.

6) Nyt fra BfA´s koo-gruppe   
Ny postmester: Karin Majgaard. 
Der kommer ingen oplægsholder udefra, men drøftelser af BfA´s indsats i den kommende 
valgkamp i grupper på næste stormøde den 6. februar.
 

7) Demonstrationerne 27.11. og 4.12. med Sjælsmarksbørnene – hvordan er de forløbet?
Ingen særlige bemærkninger.

8) Lysfest for humanisme ved Udrejsecenter Kærshovedgaard
Et borgerinitiativ afholder lysfester ved Kærshovedgaard med fakler, musik og taler. Beboerne 
inddrages. Formålet er at vise solidaritet med beboerne og at få flere danskeres opmærksomhed 

https://www.altinget.dk/udvikling/artikel/ngo-stop-hjemsendelserne-til-krigszonen-i-somalia


henledt på det faktum, at det er mennesker, det drejer sig om – ”som os selv”, skrive Anemone 
Samy fra initiativet. Der er voksende opbakning lokalt. Næste arrangement er den 14.12.

9) Evt.: Leif Bork Hansen havde en appel til os alle: Tak for hjælp til tvangsudsendt afghansk familie, 
som det trods forhindringer er lykkedes at få ud af Afghanistan igen og anbragt på et sikkert sted, 
indtil de kan rejse til Canada (Thomas Bro-Rasmussen med hjælp af Ulla Sandbæk). Der er oprettet 
en særlig konto til dette formål i Nykredit Bank: reg.nr. 5479- konto 7158219, mærket 
”indsamling”. Kontoen vil blive revideret som BFAs eget regnskab af BFAs revisor. Svned Broberg 
og Leif Bork Hansen står for indsamlingen.

Barndommens Land

Bannere: står hos Birgitte Kjærsgaard

Link til Knus Vilbys kronik i Altinget 29.10.18

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.altinget.dk%2Fartikel
%2Fknud-vilby-nu-kommer-den-store-udvisning-af-somaliere
%23.XApP_HivFqM.email&amp;data=02%7C01%7C
%7C7d61de684acc4b9a8  c6308d65c3607f6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa  
%7C1%7C0%7C636797784457208395&amp;sdata=P1vl7kJW4h1NdI6EAzvbLIDytfNZTwbkim0
Rx%2Fequq4%3D&amp;reserved=0

BfA´s kalender:

30.12.kl. 14 – 15, BfAs næste demonstration ved Sjælsmark. Referent Birgitte Kærgaard og ordstyrer Leif 
Bork Hansen (Bemærk den 23.12. er aflyst)

3.1. kl. 16 – 17 BfA´s gadedemonstration ”Danmark gør børn fortræd” er AFLYST

13.1.19 kl. 14 – 15 BfA foran Udrejsecenter Sjælsmark. Ordstyrer og referent?

27.1. kl. 14 – 15 BfA foran Udrejsecenter Sjælsmark. Ordstyrer og referent? 

6.2. kl. 11 – 14.30 Stormøde

6.2.  kl. 16 – 17  BfA´s gadedemonstration ”Danmark gør børn fortræd”.  Placering oplyses senere.

Andre begivenheder:

15.12. 13 – 16, VerdensKulturCentret, Nørrebro. Julefrokost uden Grænser. Arr.: Folkebevægelsen for 
Asylbørns Fremtid.
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