
Referat fra BfAs søndagsdemonstration ved Sjælsmark d 14.10. 2018 

Ordstyrer og referent: Nina Lørring og Gerd Gottlieb

Vi var mindst 45 deltagere - heraf ca halvdelen børn og voksne inde fra centret.  

I sin velkomst gjorde Nina opmærksom på, at det den 7.10. havde været BfAs´s 11 års fødselsdag. 
Der var ikke ligefrem noget at fejre – men tværtimod, understregede hun, er der virkelig brug for, 
at vi fortsætter arbejdet. Nina introducerede desuden to kandidatstuderende fra Europæisk 
Etnologi på Københavns Universitet, der gerne ville interviewe nogle af os og overvære vores 
demonstration til brug for en opgave om, hvordan almindelige mennesker yder en indsats for 
flygtninge og indvandrere. 

1. Grønnevang kirkes aktiviteter for asylansøgere i Sjælsmark og i Ellebæk. Frivillig 
medarbejder Inga Helver fra gruppen ”Omid o Shadi ” fortalte om gruppens arbejde, der 
udover hjælp til deltagelse i gudstjenester (hver 2. søndag) er et tilbud (hver fredag 
formiddag hentes alle interesserede i biler) om fælles samvær, bibel- og forberedende 
dåbsundervisning, der kan føre til dåb, dokumentation om kristent tilhørsforhold til 
sagsbehandling i Udlændingestyrelsen, bisiddervirksomhed ved møder med 
asylmyndighederne og praktisk humanitær støtte f.eks. indsamling af tøj, sko osv. Der 
knyttes venskaber og kontakten opretholdes ofte både ved opholdstilladelse og efter 
udvisninger, i sidste tilfælde over Skype. Gruppen har haft tæt kontakt med de 8 
fængslede iraneren fra Kærshovedgaard i Ellebæk. Vi fik indtryk af et meget intenst og 
omfattende arbejde. Det var desuden vores indtryk, at de mange deltagere fra centret var 
mødt frem netop denne søndag, fordi de var knyttet til kirken, og vi fik da også som 
afslutning på Ingas beretning en salme på farsi. 

2. Den lille afghanske familie. Det ulykkelige er sket: den lille afghanske familier, som BfA 
har fulgt over lang tid, blev tirsdag morgen vækket af politiet og sendt til Kabul. Ulla 
Sandbæk nævner, at denne hjemsendelse frygtes at være et gennembrud i forhold til 
hjemsendelser af afghanske familier fra Danmark.

3. Iranerne i Ellebækfængslet. De 8 iranere, der har været fængslet i Ellebæk i ca. ½ år, er 
omsider løsladt. De 7 er ført tilbage til Kærshovedgård, og den 8. har fået genoptaget sin 
sag. Nina nævnte, at de danske myndigheder formentlig har opgivet at presse Iran til at 
tage afviste asylansøgere tilbage i den aktuelle situation, hvor DK selv nægter at udlevere 
eksiliranerne fra Ringsted.

4. Afslag på endnu en børnesag, vores familie fra Birkerød/ Haiti v./Nina og Birgitte 
Kjersgaard. Dansk Flygtningehjælp søgte for over to år siden ophold efter §9c stk 1 (ophold
med begrundelse i bla børnenes tarv) for en kvinde fra Haiti og hendes tre børn på 16, 13 
og 8 år. To år efter indsendelsen kom der så for to uger siden et afslag og en udrejsefrist 
på 10 dage!!  En håbløs argumentation og igen en hjerteløs og uforskammet måde at 
kommunikere afslag ud til sårbare familier. Dansk Flygtningehjælp udformer en klage til 



Udlændingenævnet (klageinstansen for denne slags ansøgninger). Moren afventer en 
indkaldelse til Rigspolitiet om udrejse. 
En anden af vores ” gamle” børn, som vi tidligere har hørt om, snart 17-årige Yasin, hvis 
afslag var omtalt i Information for ca tre mdr siden, har nu fået besked på, at 
Udlændingestyrelsen ikke vil betale for hans videre skolegang. Så han måtte for to uger 
siden forlade sin 10 klasse. Begrundelsen: Staten skal ikke betale for mere end de 9 års 
skolegang!

5. Mødet mellem BfA og Bent Melchior og Özlem Cekic. Bent Melchior og Özlem Cekic vil 
gerne i samarbejde med BfA gøre noget for asylbørnene i centret. Arne Normann og Else 
Lidegaard mødtes med dem. Mødet førte til flere gode ideer, herunder en høring og en 
koncert med Henrik Goldschmidt. Der arbejdes videre med ideerne. 

6. Aktiviteter for Sjælsmark-familier, den gennemførte efterårstur og planerne for 
vinteren. Kirsten Bitsch fortalte om den sidst afholdte udflugt til naturlegepladsen 
Eghjorten, som bl.a. blev så vellykket fordi BfA´erne gør tingene sammen med børnenes 
forældre og i en sammenhæng, hvor det også indgår ganske almindelige danske 
børnefamilier. Kisten og Nina planlægger som det næste 1.12. en tur til Experimentarium, 
hvor de også håber på god BfA-deltagelse. En vintertur i Zoo er også på programmet, 
ligesom de gerne vender tilbage til naturlegpladsen, så skoven kan følges på alle årstider.
Arbejdsgruppen har fået mulighed for at søge yderligere økonomisk støtte. 

7. Indbydelse til konference ”Flygtning i Danmark – år 2018” den 29. oktober hos HK 
København. Leif Bork Hansen fortalte om konferencen, der er organiseret af Netværk for 
Velfærd og Demokrati. Vi vedhæfter omtalen af konferencen.

8. Krystalnatten d. 9/11 kl. 17-19. Det er i år 80 året for Krystalnatten. Se mere 
www.krystalnatten.dk

9. Svar fra Jens Rohde ang. omsorgsdemonstration. Jens Rohde kan ikke af myndighederne 
få lov til at afholde sin planlagte ”omsordsdemonstration” foran Sjælsmark, idet det er 
Udlændingestyrelsen og Kriminalforsorgen, der ejer al jorden omkring centret bortset fra 
det lille stykke med parkeringspladsen, hvor vi holder vores søndagsdemonstrationer. 

10.  Kalenderen:

25.10. kl. 15.30 – 17, Asylnetværk i Dansk Flygtningehjælp
29.10. kl. 17 – 19.30, ”Flygtning i Danmark - år 2018”. HK-København, Svend Aukens Plads, 
2300 S
7.11. kl. 16 – 17, ”Danmark gør børn fortræd”, gadedemonstration ved Rundetårn 
7.11. kl. 17 -19, ”Trivsel og udvikling hos børn på asylcentre”, MS Fælledvej 12. Arr.: BfA
9.11. kl. 17 – 19, Fakkeldemonstration. Krystalnatten 2018 på Kultorvet. 
12.11. kl. 11 – 14.30, Stormøde i BfA, Netværkshuset, Gentofte 

http://www.krystalnatten.dk/


12.11. kl. 19, ”Gælder menneskerettighederne for alle børn i Danmark – også 
flygtningebørn?”, Debatarrangement, Teatersalen Farum Kulturhus, Stavnsholtsvej 3.  Arr: 
Amnesty International Furesø.  
20.11. Kl. 15 – 17, Asylforum i Udlændingestyrelsen

11. Evt. 
Nina fortalte, at hun i lørdags overværede semifinalen i Asylfodboldturneringen, hvor 
Sjælsmarks hold desværre tabte til Dianalunds hold. Det var en god oplevelse at mærke 
den iver og engagement, som spillerene og de medbragte heppere udviste.

Kirsten Bitsch nævnte et debatarrangement i Farum ”Gælder menneskerettighederne for 
alle i Danmark – også flygtningebørn?” med oplæg af jurist i Amnesty, Claus Juul, asylchef i
DFH, Eva Singer samt Kirsten selv som repræsentant for BfA. Se yderligere under Kalender 
ovenfor.

Henrik Mottlau fortalte, at Jørn Nerup og han har holdt oplæg om BfA hos HK-København, 
seniorer. Der var god lydhørhed, og Henrik opfordrer til, at vi alle får nye i tale via vores 
respektive netværk. En Power Point-billedoplæg kan stilles til rådighed. Henriks forslag vil 
blive fulgt op. 

Bente Rich gjorde opmærksom på dagens radioavis fra kl. 12, hvor Rasmus Kjeldahl fra 
Børns Vilkår blev citeret for at sige, at børnene fra Sjælsmark burde undersøges individuelt,
så man kan finde dem, der ikke kan klare at bo på udrejsecentret.  

Ordstyrer og referent ved næste søndagsdemonstration 28.10. Leif Bork Hansen og 
Birgitte Kjersgaard. Vores bannere er hos Birgitte.

18.10.18 GG.
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