Bedsteforældre for Asyl Referat Sjælsmark
Referent: Birgitte Kjersgaard

Søndag den 10. juni 2018
Tovholder: Leif Bork Hansen

Det er utroligt vigtigt at følge med i de udmeldinger der kommer om Danmarks behandling af sine flygtninge:

1. ’Sammen med Østrig vil Lars Løkke Rasmussen etablere et helt nyt asylsystem med et fælles
udrejsecenter for afviste asylansøgere, LEJREN, handler også om, at et dansk valg med udlændinge som
omdrejningspunkt rykker nærmere’(Politiken 7.juni 2018).
Forslag om at oprette asylcentre der er mindre attraktive end Sjælsmark og Kærshovedgård i et
’ikke-synderligt attraktivt’ europæisk land uden for EU.

Man havde ikke troet at Danmark kunne synke så dybt. Det skal gøres så utåleligt og lidelsesfuldt som
muligt at være asylansøger i Danmark. Vi vil aldrig affinde os med det.
2. I ”den fagre nye verden” indoktrinerer staten sine børn
David Trads i Politiken om det obligatoriske tilbud til ”ghettobørnene”
Tvang virker ikke, kun det gode eksempel (Politiken 3.juni 2018).

Demokrati er samtale: Hal Koch
Hvorfor kan de ikke lide os mor: Özlem Cekic
3. Ombudsmanden har været på besøg i Udrejsecenter Sjælsmark.

Konklusion udsendes lige før sommerferien. Ulla Sandbæk prøver at få den til os.
4. Bedsteforældre for Asyl inde i Sjælsmark – samarbejde med Røde Kors.

Kvindegrupper – børneferietur – fastholde at de er lige så meget mennesker som vi.
5. Bedsteforældre for asyls ”10 krav til asyl ”

Fra stormødet- se kravene på BfA´s hjemmeside
Og på bagsiden af Bornholmerpjecen. Pjecen revideres efter behov.
6. Bedsteforældre for asyl på Folkemødet på Bornholm – opfølgning .
7.

Jordemoder, lektor, ph.d. Jette Aaroe Clausen: ”Problematisk brug af afhængighedsskabende
lægemidler i udrejsecentre,” Ugeskrift for læger 12/2018.
Vedr. det lukkede Ellebæk-fængsel ved Sandholm for frihedsberøvede asylansøgere.
De daretægtsfængslede iranere.

8. Mødekalender:

Næste Sjælsmarkmøde 24. juni - Tovholder Nina Lørring – referent Britta Bastogi
11. juni kl. 16.40 Filmdistributør Scanbox Entertainment -dramaet i Syrien
20. juni kl. 17-19 Sct. Hans Torv Folkebevægelsen for Asylbørns Fremtid
20. juni FN´s Verdensdag for flygtninge afholder Kvindefredsnetværket Kvinder i sort igen i år
demonstration med tema om de lange ophold i centrene. Alle Bedstemødre klædt i sort er mere
end velkomne. Rundetårn, Købmagergade kl. 12-13
Mellemfolkeligt Samvirke 22. juni ”Børn på flugt dag” Se udsendte mail.
9. Eventuelt

