BfA ved Sjælsmark Udrejsecenter

-

Referat fra 25. marts 20018

Der var mødt 22 bedsteforældre op til en dejlig, lidt lun solskinssøndag
for først gang frøs vi ikke !!!
Ulla Sandbæk oplæste det svar, der var kommet på Josefine Focks spørgsmål:
Spørgsmål nr. 427:
”Finder ministeren det formålstjenligt at anbringe afviste asylansøgere på Sjælsmark og
Kærshovedgård, før det er fastlagt, at de lande, de søges udsendt til, overhovedet vil udstede
pas/rejsedokumenter til dem?”
Svaret er langt og forudsigeligt, men de sidste linier skal vi nok holde øje med:
”I de helt særlige tilfælde, hvor afviste asylansøgere medvirker til hjemrejsen, men hvor
hjemlandet nægter at anerkende den pågældende, vil der efter omstændighederne kunne
meddeles opholdstilladelse.”
Ad l. BfA´s underskriftindsamling via Borgerforslag udskudt.
Gerd Gottlieb redegjorde for udvalgets beslutning om at vente med en mulig
underskriftindsamling og i stedet prioritere øget oplysning om de ødelæggende vilkår
for børnene i Sjælsmark.
Udvalget vil udarbejde en folder med kravet om amnesti – teksten fra Politiken annoncen
sammen med en uddybende tekst om børnenes situation. Den vil kunne bruges bl.a. på
Bornholm. Desuden skal der udarbejdes et baner med teksten:
” Danmark gør børn fortræd. Børn anbringes i lejre på ubestemt tid ”
Ad 2. Nye initiativer fra ”Folkebevægelsen for asylbørns fremtid”.
Mette Rorup refererede det møde, der var afholdt i Trampolinhuset om kampagnen og
arbejdet med et borgerforslag, som skal sikre asylbørns ret til en tryg barndom. De søger
støtte/penge til bl.a. at få asylansøgerfamilier med til Folkemødet.
Man kan følge initiativerne på Folkebevægelsens hjemmeside eller facebook.
Ad 3. Nyt fra Bornholmergruppen.
Der er god gang i forberedelserne. Vil prøve at holde et snævert fokus – de afviste børn i
Sjælsmaark. Plakater i teltet med annoncen fra Politikens ordlyd, enkle oplysende flyers,
mærkater til træet med enkle budskaber. Der arbejdes med en event i eget telt fredag, og en
om lørdagen i Institut for Menneskerettigheders Telt.
Ad 4. Orientering fra Asylforum, Udlændingestyrelsens informationsmøde d. 8. marts
Nina refererede hovedpunkterne fra mødet. Disse møder afholdes 4 gange årligt. En af os,
der deltager, vil fremover referere fra møderne på en efterfølgende Sjælsmark søndag;
men ikke lave skriftligt referat af referatet!

Ad 5. Orientering fra Asylnetværket, Dansk Flygtningehjælps informationsmøde 22. marts
Gerd refererede fra mødet, som alle kan deltage i. Intet skriftligt ref.
Ad 6 . Unicefs nye rapport om asylbørns rettigheder i Norden
- og rapportens anbefalinger til de enkelte lande.
- Mette Rorup fortalt om de 5 anbefalinger der stiles til det danske aylsystem. Alle punkter
som vi i BfA har fokus på Hans Dydensborg gjorde opmærksom på at anbefalinger kan
læses på flg. link www.unicef.dk/nyheder/55708/unicef-der-er-plads-til-forbedring-idanmarks-handtering-af-asylborn
Ad 7. Katineordningen i Sjælsmark
Gerd fortalte, at den mulighed familierne har haft tidligere med at måtte hende maden hjem
til værelset, nu var ophørt. Årsag: en beboer havde stjålet sukker i kantinen og videresolgt
det. Den kollektive afstraffelse rammer nu alle.
Det er meget svært for nogle af børnene at turde spise i kantinen, men der er kun mulighed
for dispensation, hvis en person er meget syg og må blive på værelset.
Om det er US eller Kriminalforsorgen, der har taget initiativ til stramningerne, vides ikke.
Ad 8.

Evt.

- Ulla Sandbæk fortalte, at hun forventede at Europarådets Udvalg for Flygtninge og
Integration ville komme til DK for at se på vores udrejsecentre.
Vi enedes om at stille forslaget fra Brita Bastogni om at skrive til Den europæiske
Menneskeretsdomstol i bero, bl.a. fordi den ene af de to sager vi ville bringe frem er blevet
genoptaget.

- Husk at BfA Kongelunden Stiller op næste gang på Gammeltorv i Kbh.
onsdag d 4 april kl 16-17. Alle er velkomne
Ad 9. Næste møder:
8/4 : Ordstyrer og referent : Arne Normann og Else Lidegaasrd
22/4 : Jørn og Vibeke Nerup

Vi sluttede til tiden og sang, mens solen stadig skinnede

Referent Nina Lørring

