BFA REFERAT fra demonstraton foran Sjælsmark, søndag den 24. juni , 2018
Tovholder : Nina Lørring; referent: Brita Bastogi
Det var dejligt at se, at ote nne og forholdsvis nne Bedsteforældre har slutet sig tl os, som blev hilst velkomne af
Nina.
Og så var der en del aktviteter omkring os, idet Venligboerne havde arrangeret at børnene fra lejren kunne
komme i cirkus, og busserne fnldte godt op.
Dagsordenen er ændret – så bliv ikke konfus!
1. Afslag fra FNs børnekommission
Thomas Bro-Rasmussen informerede om en børnefamilie fra Sjælsmark, der skal udvises. FNs
børnekommission er afprøvet, men også herfra var det et afslag. Det unge par har to børn, på hhv. 4 år og
8 måneder, hvor drengen på 4 år er alvorligt præget af det belastende liv i asnlsnstemet.
Det er første gang klageadgangen tl FNs Børneråd er afprøvet, desværre med et afslag. Flere BfA´ere
følger sagen.
2. Yasin
Nina refererede kort artklen fra Informaton den 19. juni om den 16-årige Yasin, der er født og opvokset i
DK (se vedhæfede link).
Eferfølgende har Nikolaj Wiillumsen fra Enhedslisten stllet 3 spørgsmål tl ministeren om den konkrete
sag. Vi følger sagen gennem familiens kontaktperson, Erik Hansen fra Avnstrup, som kan fortælle at
politet har meddelt moderen at de foreløbig kan blive i deres bolig i Roskilde!
3. Beretning fra BFA’s deltagelse på Folkemødet
Referenten fk lov tl at give sit indtrnk af Folkemødet, som en førstegangsoplever. Herlig stemning - alle
gjorde deres nderste for at være venlige – Nne Borgerlige, som havde telt ved siden af os, kom ind og
mente, at vi ikke havde en så forskellig opfatelse – de mener heller ikke at der skal være børn i
udsendelseslejrene i længere td. Vores telt var godt besøgt; quizzen en god måde at komme i snak med
folk; de to arrangementer med Özlem Cekic og Bent Melchior og Özlem og forfateren Knud Lindholm Lau
var godt besøgt. Vi havde desværre ikke plads nok tl at ere kunne sidde ned. Jørn Nerup holdt en
brilliant, skarp tale på Speaker’s Corner (som er sendt ud tl alm. informaton). Desuden deltog
Bedsteforældrene repræsenteret ved Kirsten Bitsch i Menneskeretghedsteltet og sammen med
Kristendemokraterne. Også mødet mellem Annelise Marstrand Jørgensen og Inger Støjberg var
interessant, da ministeren ere gange blev sat tl vægs og havde svært ved at give et ordentligt svar. Jørn
Nerup var inviteret tl at deltage i den ofcielle evaluering sammen med direktøren for Folkemødet og tre
andre personer. Men, direktøren brød sig ikke om kritk og at Jørn udtrnkte at Folkemødets ånd var truet,
for di de små organisatoner ikke kom tl orde. Dete havde speciel relevans tl medierne, der koncentrerer
sig om politkerne i stedet for at vise, hvad det er det danske folk beskæfiger sig med.
Måske kan det tages op på vores eget evalueringsmøde – også vores egen evne tl at kontakte medierne.
Med det strålende vejr og Nana Carlsen på harmonikaen var vi vist alle godt tlfredse med den
opmærksomhed vi fk. – og så må vi da lige nævne at Svend Brinkman skrev på Twiter – derovre – Et af
de allermindste telte, men et af de allervigtgste – de er seje de bedsteforældre!
4. Verdens Flygtningedag den 20. juni
Folkebevægelsen for Asnlbørns fremtd havde et arrangement på Sct. Hans Torv, men der kom desværre
ikke så mange mennesker.
Nanna opfordrede de tlstedeværende tl at skrive under på Børns Vilkår’s underskrifindsamling:” Ingen
børn i Danmark skal vokse op bag pigtråd” www.bornsvilkår.dk

5. Sjælsmarkgruppen opfordrer også tl at skrive under på et borgerforslag om kvote ngtninge:
htps://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/IId=FT-I1281
6.

Nyt fra Sjælsmark
Der har været fnt besøg deroppe med Støjberg og en hollandsk minister. 5 BfA’ere stod parat med
banneret, og ere kom tl. Nina kunne som tlknntet tl Røde Kors gå med på rundgangen og tage billeder.
Ministeren fk fremvist de bedste og største værelser med fne badeforhold nede bag ved (tdligere
ofcersværelserI). En del af beboerne var eferhånden kommet ud, selv om de var blevet bedt om at
blive på værelserne, og nogle prøvede at række hånden tl Støjberg. Det lnkkedes ikke. Der var en
hollandsk journalist med, som havde snakket med Bedsteforældrene på Bornholm, så han var godt klædt
på tl denne fremvisning.
Sommerture
Nogle bedsteforældre har arrangeret ture den 8. og 15. juli for beboerne på Sjælsmark. Der er god
tlmelding af BfA’ere, mens antallet af beboere stadig er ukendt. Da Nina er hjemme en del af sommeren.
Og hun har købt rejsekort, vil hun arrangere ture med børnene.

7. Evt.
Gerd gør opmærksom på, at Jens Rohde på sin Facebook-side nævner en ”omsorgsdemonstraton” foran
Sjælsmark den 8. september. Vi undersøger, hvem der står bag, samt mere om indhold og tdspunkt med
henblik på at deltage.
Politkernes ide om et ngtningecenter i Kabul er fuldstændig absurd! – Det vil jo øjeblikkeligt blive
bombet!
Gerd og andre BfA’er deltager i informatonsmøder i Udlændingestnrelsens Asnlforum 26.6.18
Den 24. juni skriver Christan Jensen på Politkens forside:” alle dem, der i forvejen ligger ned, får et spark
ud af konventonen og ind i stålbure”. – I forhold tl Politkernes mange ideer om hvor man kan sende
ngtninge hen.
8. Næste møder
Den 8. juli tager Leif ordet og Birgit pennen
Den 22. juli Nina og Gerd
Den 12. august (vær opmærksom på at der er to søndage imellem) – mangler
Den 26. august – mangler

Undsknld det lange referat – det var et møde fnldt med oplnsninger – og vi skal huske Barndommens Land
tl de nne bedsteforældre!
Mange hilsener Nina og Brita

