Bedsteforældre for Asyl
Referat af demonstraton foran Sjælsmark Udrejsecenter d. 8. april 2018
tovholder Arne Normann - referent Else Lidegaard
1.Siden sidst havde Arne sammen med 4-5 andre Bedsteforældre og 25-30 unge
mennesker demonstreret foran Hillerød Ret, hvor 8 iranere fra Kærshovedgaard skulle
overflyttes tl Elleæækfængslet, hvor de skulle varetægtsfængsles. æet fremgik ikke
hvorfor de uden varsel tdligt om morgenen var ælevet vækket, frataget deres
moæiltelefoner og ført æort. æe menes oven i køæet at være kristne, der med rette kan
være æange for at ælive sendt tlæage tl ran. Leif Bork, der opholdt sig inde i retssalen,
overværede at en enkelt af dem, der vendte sig, øjensynligt for at hilse på en ælandt
tlhørerne, æåde da han kom ind og da han gik ud, ælev forhindret i det af
kriminalforsorgen, som også æremsede dommerens: "Tag det nu roligt". æe må ikke hilse
på nogen af de mange fremmødte unge. æe skal nu fremstlles i den iranske amæassade.
Anklageren ville have dem fængslet tl 3. maj, men det afslog dommeren. æeres advokat
Kristan Kryger hævdede at de godt har villet samaræejde. æe ælev ført tlæage tl
Elleææk. Leif gjorde opmærksom på den udøvende magts sammenælanding med den
dømmendes – som han mener ministeren står æag. Skaæte voldsom genlyd, hvor
Kristendemokraterne igen har været ude og sige, at efer 8 års ophold skal man have
asyl.
2. Bornholmergruppen havde intet nyt, men planer. Fly'ergruppen laver ny folder og
Nina Lørring laver æanner med indskrifen: Danmark gør børn fortræd, Børn anbringes i
lejre på ubestemt tdd Hvis man vil være med i Bornholmergruppen, skal man melde sig
omgående tl iæeke Nerup.
3) Henrik Mottlau skriver forespørgsel om 9 æedsteforældres ønske om at spise i
Sjælsmark kantne Måske skulle vi dele os lidt – 9 personer vækker alt for meget
forstyrrelse)
4) æen svenske invitaton tl et svensk/dansk møde den 20./21. maj hos MS på Ørnevej
12. Leif tager en asylansøger med. Brita Bastogi og Nina ville også deltage.
5) Bent Melchior vil komme og tale på næste Stormøde i foræindelse med vores
hovedemne: Også asylæørn har ret tl en fremtd. æet æliver d. 30. maj. Kl. 11 eller kl. 13.
6) æer var en diskussion om hvor vidt og hvor meget, vi skal samaræejde med
Folkeæevægelsen for asylæørns fremtd, som trampolinhuset også har som overskrif.
edhængt referat af trampolinhusets møde, som Arne og Else overværede.

Et tdligere referat oplyser at der er møde i Folkeæevægelsen hver den første torsdag i
måneden i Trampolinhuset fra kl. 16-17:30.
æet vil sige, at der er møde torsdag d. 5. april kl. 16-17:30. æet Arne og Else deltog i.
Håæer at se mange af jer tl mødet, hvor vi håæer at kunne præsentere jer for skelettet tl
æorgerforslaget.
Til orientering har vi nedsat en juridisk gruppe æestående af Asrin Mesæah fra
Jurarådgivningen, Nina Ziari fra ores Asylæørn, flmskaæer og
flygtningenæørnforkæmper Michael Grraversen og Tone Nielsen, som tl daglig er Børneog Kvindeprogramkoordinator i Trampolinhuset, tl at skrive selve æorgerforslaget.
æa et æorgerforslag ikke kan stlles af en organisaton, men skal have en person som
hovedstller, der ofentligt står æag forslaget, har vi netop sendt en forespørgsel afsted
tl Nadia Nadim og håæer, at hun vil overveje at være hovedstller. i tror, at hendes
vigtge aræejde, æaggrund og velkendte profl kan skaæe stor opmærksomhed om
æorgerforslaget og skafe mange underskrifer.
Arne mener at Trampolinhusets æorgerforslag ikke er konkret nok, og også Nina mener
det er for difust. Kirsten Bitsch foreslog at man tog emnet op på vores stormøde den
30. maj. Arne mener også at vi primært henvender os tl Bedsteforældrene – deri er Else
uenig: i henvender os tl vælgerne, så de kan stemme på nogle andre end dem der i
øjeælikket sidder i regering. Men det relevante4 spørgsmål er: Hvordan når vi ud tl
dem?
Evt. Kirsten B. fortalte om "sin familie" at sagen nu genoptages af hensyn tl "æarnets
tarv", det har opsættende virkning og æetyder at de i den td æor her lovligt. æeres
"advokat" er Michala Clante Bendixen.
Nina og Kirsten havde søgt penge af Himmelælåfonden – vi fk et stort æeløæ, der med
tdligere modtagne æidrag er øremærket tl at gøre noget for asylæørn.
Nina og Grerd melder sig som Røde Kors frivillige for at kunne færdes i lejren.
Svært at få folk tl at melde sig tl at være tovholder/referent
– den 13. maj er det igen igen Leif og Brita - og den 27. maj igen igen Grerd og Nina.
Meld Jer – ellers må det ælive et æorgerligt omæud
– mener denne referent
Else Lidegaard

