
REFERAT AF BEDSTEFORÆLDRE FOR 
ASYLS DEMONSTRATION VED 
SJÆLSMARK LEJREN 22.04.18.

Tovholder: Vibeke Nerup. Referent: Jørn Nerup
Tilstede var 21 bedsteforældre.

DAGSORDEN:
1: SIDEN SIDST
To nye bannere havde premiere. Ved fremtidige demonstrationer ved Sjælsmark 
placeres disse ved vejen således, at forbipasserende trafikanter i begge 
retninger bliver gjort opmærksomme på vores tilstedeværelse og vort budskab.
Henrik Mottlau præsenterede en flot plakatudgave af vores Politiken-annonce, 
som vil være meget velegnet til Folkemødet.
Henrik refererede, at 9 BfAere som gerne ville have besøgt - og evt. - spist i 
Sjælsmark kantinen var blevet afvist af lejrledelsen. Man havde dog fået at vide, 
at menuplaner vil blive vist på en kommende webside.
Gerd Gottlieb fortalte om mødre med børn i lejren, som ikke tør komme i 
kantinen. Dansk Røde Kors har anbefalet at de kunne spise udenfor 
kantineområdet. Dette er koldt blevet afvist af lejrledelsen.
Nina Lørring og Kirsten Bitsch er frivillige i lejrens syværksted. Der er brug for 
flere frivillige og det kniber med materialer til syværkstedet som synes at blive 
en populær aktivitet

2: FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM
Alle BfAs aktiviteter under folkemødet vil have overskriften: “Danmark gør børn 
fortræd”.
I Menneskerettigheds Instituttets telt holdes lørdag et debatmøde med oplæg af 
Solveig Gunnarsdottir fra Dansk Røde Kors, Josephine Fock fra Alternativet 
(tilsagn afventes) og muligvis formand for Dansk Psykolog Forening Eva Secher 
Mathiasen.
Desuden vil vi bevæge os rundt med “Håbets Træ” med sedler med udsagn om 
flygtningebørnene, som folkemødegæster kan vælge blandt og hænge på træet. 
Træet er også i år skænket af familien Nielsen fra Farremosens Planteskole.
På Speakers Corner vil Jørn Nerup tale. I teltet vil vi have vore sædvanlige 
aktiviteter (lykkehjul mm)
Özlem Cekic har tilbudt at medvirke ved et BfA arrangement. Evt. sammen med 
Bent Melchior. Evt. som dialogkaffemøde med vore naboer på teltpladsen - De 
Nye Borgerlige.



3: ANDRE AKTIVITETER
Der synes at være tiltagende opmærksomhed omkring flygtningebørnes situation
- specielt omkring Sjælsmarks børn. Olav Hergels artikler I Politiken er stærkt 
medvirkende hertil. BfA bør gøre, hvad vi kan for at opretholde momentum.
Det blev foreslået (Jørn) at gentage annoncen fra 21. januar i Politiken. Prisen 
(min 50 000 kr. incl. moms) er dog prohibitiv. Arne vil undersøge 
annoncepriserne i MetroExpress (siden oplyst: halvside 14.000 kr + moms, 
kvartside 8000 kr. + moms
Hvis pengene kan skaffes kunne annoncering tænkes første i maj og juni inden 
Folkemødet.
Mange BfAere bør sende læserbreve - feks. med indhold som annonceteksten - til
de forskellige lokalaviser.

4: EVENTUELT
Thomas Bro-Rasmussen - som var på besøg hos en afghansk børnefamilie i 
lejren - fortalte om familiens situation. Familien er afvist, 3 gange forsøgt 
tvangsudvist, nu anbragt i Sjælsmark mens mulighed for tvangsudvisning 
undersøges. Moderen har lært sig glimrende dansk. Familiens ældste barn - en 
dreng på 4 år - har det psykisk meget dårligt. Lægegruppen vil forsøge at 
arrangere speciallægeundersøgelse af drengen.
Familiens sag er indklaget tl FN. Afgørelse på klage foreligger endnu ikke.
Vi aftalte, at de som kan, mødes i Fælledparken tirsdag 1 maj. For at kunne finde
hinanden kan vi ringe sammen. F.eks til Gerd G, Arne N. og Kirsten N, Kirsten 
Suhr, Jørn og Vibeke meldte sig foreløbig.

Vi afsluttede med at synge både Jesper Jensens sang: “ Inde bag asylets vægge”
og Benny Andersens “Barndommens Land”

ref. Jørn N


