
     Referat  fra Center Sjælsmark 23. september 2018

      Referent og ordstyrer: Birgitte Kjersgaard og Leif Bork Hansen

 1.Siden sidst

 Sagen om den afghanske familie.  Åbent brev til Inger Støjberg – Jørn Nerup
Inger Støjberg, vi vil minde dig om Jafar, Zohra, Arsalan og Maya.
Zohra er berettiget til asyl, udvisning sker på grund af påstået utroværdighed

 Om lidt er kaffen klar - Else Lidegaard.
En frontkæmper for at der er kaffe nok til både os og de mennesker, der har søgt tilflugt 
hos os. Den almindelige vælger er ikke klar over hvad udtrykket ”En stram  
udlændingepolitik” betyder. For hvem går ind for at børn spærres inde i en nedlagt 
kaserne i årevis? Mette Frederiksen har tilsagt DF sin støtte til at sende børn på 5 år, 
født og opvokset her ”hjem”. 
Er det sådan vi passer på børnene?                      Verden er stor -   kaldes moder jord -

 Uniformering Sjælsmark:  fra sort værkmesterbeklædning til kriminalforsorgens lyseblå 
uniformsskjorte og mørke bukser.

 Borgerforslag: ”Danmark siger ja til kvoteflygtninge”       -   antal støtter 2225

Opfølgning på Stormødet:        Referat medsendt

 Eventuelt: 

 Steen Herdel:
Socialdemokratiets helsidesannonce (med hvide veltilpassede børn)
-  Mette Frederiksen: Vi passer på børnene – Hvad med asylbørnene Mette?

Arendse Jacobi: ”En dreng med staveproblemer skal have 2 i dansk for at få permanent 
ophold.”               Svar: ”Søge om tilladelse til anvendelse af staveprogram.” 
Bog om tur i Iran – link sendes.
Dorit: ”læger og tandlæger giver ikke hånd på grund af bakteriespredning.”
Den lille positive: ”Borgmestre med sund fornuft siger nej til tvungent håndtryk.”

5.Kalender

7. nov. kl.17-19 møde i Mellemfolkeligt Samvirkes lokaler, Fælledvej 12 om  Flygtningehjælpens 
rapport om børn i asylcentre. Sissel Swarre en af medforfatterne, informerer om tilblivelsen og 
indholdet af rapporten.  Hvad kan vi gøre for at bedre forholdene for børnene?   Hvordan kan vi 
være med til at udbrede indholdet af rapporten!
Fri adgang. Alle er velkomne, så inviter naboen med.

Lørdag den 29. september kl. 11-18.30 entre 100/80kr. Litteraturen samler ind.  Litteraturhuset 
Charlottenborg. Oplæsninger, samtaler, bogsalg, musik, mad og meget mere. Billetten købes 
forud her. www.place2book.com/da/choose ticket sales workflow?seccode=816a981e0a

6.Ordstyrer og referent d. 14. okt.  Nina Lørring og Gerd Gottlieb. •  d. 28.10 Mette Roerup
7.Evt.Bannere m.v. hos Birgitte

http://www.place2book.com/da/choose

