Bedsteforældre for Asyl
Referat af demonstraton foran drejsecenter Sjælsmark 12. aug8. 2018
Referent og ordstyrer: Birgite Kersgggrd og Gerd Gottieb

Siden sidst
Uttg Sgndbæk fortætter, gt Europgrådets Udvgtg for Ftygtninge, Migrgnter og Internt fordrevne gerne vit besøge
SKætsmgrk med henbtik på især børnenes forhotd, men gt det kræver en invitgton frg deteggtonsteder Michget
Agstrup Jensen, og gt denne invitgton tgder vente på sig. oordingtonsgruppen opfordres tt gt rykke MAJ.
Informgton 8.8.: Ftygtningenævnet hgr bestutet gt D igen skgt begynde gt ttbggesende særtigt sårbgre
flygtninge tt Grækentgnd, forhotdene er K siger de, setvom immigrgnterne høKst sgndsyntigt ender på ggden i
tgndet. Uttg Sgndbæk forestog, gt vi prøver gt sikre botig tt de ttbggesendte vig vores eget netværk gf fotk, der
måske hgr sommerhuse i tgndet.
Udtændingestyretsen 26.6 Lgvt og stgbitt gsytmodtggergntgt - 300 pr. måned i gennem det sidste år.
1315 somgtiske sgger er nu gfgKort i Udtændingestyretsen. Hergf er 900 inddrgget etter nægtet fortængetse og gf
disse er 80 behgndtet i Ftygtningenævnet, som hgr omgKort de 15. Resten venter på behgndting i Nævnet.
I Ettebæk fængstet sidder irgnere fortsgt vgretægtsfængstet - i regtiteten på ubestemt td.

Opfølgning på tdligere punkter:
1. Omsorgsdemonstratonen:
Intet nyt. Men demonstrgtonen btiver formenttig senere på året end den 8.september.

2. Folkebevægelsen for Asylbørns Fremtd
un 5 dettog i mødet d. 9. gug. Frg BfA dettog Arne Normgnn og Mete Roerup.
Der kommer ikke noget borgerforstgg.
oordingtonsgruppen må forhotde sig tt dete og evt. udpege en repræsentgnt

3. Sagen om den afghanske familie.
18.8. en grtket i Potitken. Rgdio 247 er også på sggen. Fitm på Twiter You Tube Detes

4. Referat fra postmesteren. Siden feb. hgr BfA modtgget 36 henvendetser, som oordingtonsgruppen hgr
gKort sig umgge med gt reggere på. Der er tgte om en bred vife gf invitgtoner, forstgg mm, der tyder på, gt vi
tever i mgnge forskettige enkettpersoners, Kourngtisters og orggnisgtoners bevidsthed.

5. Asylforum
GG refererede frg Asytforum, Udtændingestyretsens informgtonsmøde, 26.6. - bt.g. om den nye ægtefættereform
(vedtgget i gprit), der erstgter ttknytningskrgvet med et nyt skærpet integrgtonskrgv, som ktgrt fgvoriserer de
bedst uddgnnede og de mest vethgvende.

6. Kalender
Ggdedemonstrgtoner Dgnmgrk gør børn fortræd ionsdgge d. 5.9., 3.10.,7.11. og 5.12. hver ggng kt. 16-17
ved Rundetårn, øbmggerggde, øbenhgvn
Fotkemødet på Møn (Stege): BfA dettgger den 25.8., hvis der er ttstutning. Henvendetse tt Gydg Bøge Seibæk.
1.september: kt. 10-14 Det fynske Fotkemøde. BfA Fyn dettgger med bod ved Bgnegårdsptgdsen i Kdense
BfA forgn SKætsmgrk den 26. gugust. Krdstyrer og referent Leif Bork / Birgite Kersgggrd

Evt.

Vi savner stadig det store banner. Mikrofon og
referenten.

Dgnmgrk gør børn fortræd -bgnneret er hos

