
Bedsteforældre for Asyl     -   Referat af møde 27. maj 2018  foran Udrejsecenter Sjælsmark

I løbet at mødet fik vi besøg af adskillige beboere fra centret. Dels en busfuld yngre mænd, der 
havde været ude at spille fodbold – vi talte om, at det kunne være sjovt, at tage med dem en 
anden gang som heppende fans – og dels kvinder, som vi allerede kender fra hhv. syklubben og 
kvindcaféen, der hentede madforsyninger fra Venligboerne.

Herudover var vi i alt 15 bedsteforældre med Nina Lørring som tovholder og Gerd Gottlieb som 
referent.

Siden sidst:  Stor glæde over Politikens aktuelle tillæg PS, som omhandler børnene på 
Sjælsmark og som også bringer BfA´s annonce fra 21.1. på ny. 
Enighed om at vi skal prøve at få linket til tillægget længst muligt ud.

Se det her: http://www.e-pages.dk/politikenannoncer/2138350768/

1.  ”Venligboerne støtter beboerne på Sjælsmark”. Vores gæst Marianne Haugaard fortalte 
om Venligboernes aktiviteter. I kraft af et efterhånden velorganiseret netværk blandt 
beboerne i centret er det lykkedes at forsyne dem med varmt tøj vinteren igennem samt 
med legetøj mm. Desuden er de i stand til at levere omsorgsposer (supplerende mad) til 
hver familie hver 14. dag, og aktuelt under Ramadanen har de hidtil også klaret at forsyne 
de 30 fastende familier dagligt med en portion varm mad til at spise efter solnedgang - 
Iftar-, idet den madpakke, som udleveres i kantinen, er ganske utilstrækkelig som et 
nærende måltid. Deres praktiske arbejde fører til mange nære venskaber med centrets 
beboere. MH har god kontakt med centrets ledelse om de problemer, man støder på.

Det er et utroligt flot og værdifuldt arbejde, som Marianne og gruppen udfører, og vi kan 
kun anbefale, at man melder sig til deres facebookgruppe, deler deres nyheder og bakker 
op om deres indsamling til omsorgsposerne, ramadan-måltiderne mm på 
konto: 4695 - 4695637772 eller via Mobile Pay: 61684711.

2. Ombudsmandens rapport om udrejsecentret og Kriminalforsorgens svarrapport ved NL:  
Vi har tidligere her omtalt Ombudsmandens rapport og spørgsmål, men ikke 
Kriminalforsorgens svar. Der svares imødekommende på de fleste spørgsmål, der er 
forbedringer i gang osv. På flere af de spørgsmål, der vedrører børnene, er det Røde Kors, 
som uddyber. Bente Rich gør opmærksom på, at der mangler kvalitativ dybde i både 
spørgsmål og svar f.eks. registreres børnenes skolefravær, men intet om selve udbyttet af 
undervisningen, og at der heller intet nævnes om børnehaven og småbørnene. Vi skal bl.a. 
have fokus på småbørnene udvikling. Læs svarene her: 

https://static1.squarespace.com/static/5a266f53e9bfdf7a6ed272af/t/5adddf090e2e72202
0353b21/1524489997455/Kriminalforsorgens+svar+til+Ombudsmanden.pdf 

3. Kvindecafeen i Sjælsmark ved GG: Cafeen har været i gang siden april og afholdes af 5 BfA
´ere hver 14. dag (tirsdag). Det er overvældende, hvor mange kvinder (og børn), der møder 
op. De fleste er kurdiske kvinder fra Iran og Irak. Sprogproblemerne er store, men alligevel 
er stemningen rigtig positiv, og det er indtrykket, at café-møderne også fremmer kontakt 

http://www.e-pages.dk/politikenannoncer/2138350768/


kvinderne indbyrdes. Café-gruppen har søgt Græsrodsfonden om midler til ture ud af 
centret sammen med kvinderne.

4. Nyt fra BfA´s gruppe til sommeraktiviteter for børn og børnefamilier i Sjælsmark. NL og 
Kirsten Bitsch har holdt møde med Røde Kors om aktiviteter i sommerferien. Ifølge DRK er 
der planer nok (ikke nøjere specificeret endnu) for de større børn, men der mangler 
aktiviteter for de yngste. Derfor satser NL og KB på denne aldersgruppe og deres forældre. 
Der planlægges udflugter i juli og i august med hygge, leg og fælles madlavning.

Nina og Kirsten efterlyser flere BfA´ere til at støtte op - i første omgang om de første ture 
søndagene den 8. og 15.7.  De går til Eghjortenen naturlegeplads mellem Hillerød og 
Fredensborg. Vi har brug for 2-3 hjælpere pr. tur til indkøb og deltagelse.

Desuden har NL sendt en række aktivitetsforslag for børnefamilierne inde i selve centret til 
centrets ledelse.

5. Dansk Flygtningehjælps rapport ”Trivsel og udvikling hos børn på udrejsecentre” ved GG. 
Rapporten, der bygger på interviews med de børnefagligt ansvarlige i asylcentrene, 
socialforvaltningerne og i Udlændingestyrelsen, konkluderer bl.a., at vi accepterer 
mistrivsel hos asylansøgende børn, som vi aldrig ville acceptere hos danske børn. 
Mistrivslen er størst på udrejsecentrene, og de ansatte føler sig magtesløse. Endvidere 
skriver DFH, at anbringelse på udrejsecentre af børn, hvis familier politiet ikke har kunnet 
udsende tvangsmæssigt i årevis, er en uacceptabel tilsidesættelse af barnets tarv. 
Rapporten munder ud i en række anbefalinger til kommuner og asylcentre i arbejdet med 
børn og unge på centrene. Men med de forhindringer for relevant hjælp til de udsatte børn,
som vilkårene i asylcentrene ifølge rapporten skaber, må et krav om lukning af 
udrejsecentrene være eneste holdbare konklusion, kunne vores forsamling hurtigt blive 
enige om.  

Mette Roerup har foreslået, at BfA tager initiativ til et offentligt møde om børnenes vilkår 
på baggrund af rapporten, som kan læses her: 

https://static1.squarespace.com/static/5a266f53e9bfdf7a6ed272af/t/5acdf4dd2b6a28a57
70e5478/1523447012942/trivsel-og-udvikling-hos-boern-paa-asylcentre.pdf 

6. Kalender:

 30.5. kl. 11 – 14.30, Stormøde i Netværkshuset, Ericavej 149 i Gentofte.    

 31.5. kl. 15.30 – 17, Møde i Dansk Flygtningehjælps asylnetværk. 
DFH´s rapport om asylbørnenes trivsel ved asylchef Eva Singer er bl.a. på dagsordenen.    

 5.6. kl. 14 -23 Minoriteternes Grundlovsdag, plænen foran Den grå hal, Christiania. 
Hovedtalere Christian Friis Back (DFH) og Mette Roerup (BfA).                                                     

 6.6. kl. 16 – 17, Gadedemonstration, ”Danmark gør børn fortræd”, Købmagergade ved 
Rundetårn.             

https://static1.squarespace.com/static/5a266f53e9bfdf7a6ed272af/t/5acdf4dd2b6a28a5770e5478/1523447012942/trivsel-og-udvikling-hos-boern-paa-asylcentre.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5a266f53e9bfdf7a6ed272af/t/5acdf4dd2b6a28a5770e5478/1523447012942/trivsel-og-udvikling-hos-boern-paa-asylcentre.pdf


 7.6. kl. 16 – 17.30, Fællesmøde i Trampolinhuset i Folkebevægelsen for Asylbørns Fremtid    

 12.6. kl. 15, Åbent samråd i Folketinget (spørgsmål fra Sofie Carsten Nielsen, Nicolaj 
Villumsen og Josephine Fock) om forholdene på Kærshovedgård. Tilmelding nødvendig.

7. Evt.:                     

 Henrik Mottlau viste Bornholmerflyeren med tipskupon. Den går til trykkeren 28.5

  Britta Bastogi gør opmærksom på behov for præcisering af flere af de asylfaglige 
udtryk, som vi anvender.

8. De næste møder ved Sjælsmark:         

 10.6. Tovholder: Leif Bork Hansen. Referent: Birgitte Kjersgaard  

 24.6. Tovholder: Nina Lørring/Gerd Gottlieb. Referent:  Britta Bastogi

Til slut sang vi vores sang

28.5.18 GG


