Referat fra 9.9.18 - BfA´s møde ved Sjælsmark
Gerd Gottlieb bød som tovholder velkommen til de fremmødte gæster, der var mødt op for at høre om den
afghanske familie.
Vi var over 30 samlede i det ret gode vejr.
Pkt 1. To aktuelle børnesager:
Thomas Bro-Rasmussen fortalte om den seneste udvikling i sagen om den afghanske familie, som vi
har fulgt gennem længere tid. Forældrene har sammen med Thomas og bedstemor Ulla Sandbæk været til
samtale med Rigspolitiet med henblik på hjemsendelse til Kabul. Her blev politiet oplyst om, at familiens
advokat har søgt genoptagelse af deres asylsag på baggrund af nye oplysninger. Advokaten har desuden
søgt opholdstilladelse efter § 9c med begrundelse i barnets tarv. Betjenten var lyttende og venlig, og
noterede sig at US havde modtaget ansøgningen. Hvis US accepterer at genåbne asylsagen, vil det have
opsættende virkning.
Men det er en barsk og angstfuld tid for den lille familie, som var tilstede sammen med os under mødet.
Man kan følge sagen og udviklingen på Thomas hjemmeside: https://thomas33223.wixsite.com/mysite
eller på Thomas Bro-Rasmussens FB-side
Nina Lørring fortalte om den nu 17-årige dreng født og opvokset i DK som søn af en afvist iransk
asylansøger. Efter Information i forsommeren bragte en længere artikel om drengen og hans mor, stillede
Udlændinge-og Integrationsudvalget ved Nikolaj Villumsen (EL) spørgsmål til ministeren om sagen. Nu er
der kommet svar på det ene spørgsmål, et generelt og ret intetsigende svar, der slutter med. at det ikke kan
udelukkes, at længden og karakteren af et barns ophold i DK og hensynet til DK´s internationale
forpligtelser kan føre til, at der i en konkret sag gives opholdstilladelse til barnet.
Desuden har ministeren sendt fortrolige svar på to spørgsmål til udvalget. Disse har Yasin og hans mor
begæret agtindsigt i.
Erik Hansen fra Avnstrup, som har fulgt Yasin siden han var lille, følger udviklingen.
Kirsten Bitsch gjorde opmærksom på at vi jo er bekendt med andre børn, som har tilbragt hele deres liv
som afviste – og opfordrede til at vi afkræver politikerne et svar på hvad de forestiller sig der skal ske med
disse børn når de fylder 18 år!!!
Pkt 2. BfA´s børneaktiviteter i Sjælsmark
Vi havde to vellykkede udflugter med småbørnsfamilier i begyndelsen af juli. Hver af søndagene med cå
40 børn og forældre – og omkring 10 bedsteforældre. Der var en fantastisk stemning, blev kokkereret
(selvom vi p.g. af tørken ikke kunne grille) og leget på området og i skoven omkring.
Det er et skønt sted, som vi var enige om man godt kan besøge flere gange om året med lidt forskelligt
indhold. Så nu har vi planlagt en efterårstur: Søndag d 30. september kl 10.30-15.30.
Bussen er bestilt. Vi har brug for som sidst at have omkring 10 BfA´ere med som deltagere/
hjælpere/indkøbere. Skriv til ninaloerring@mail.dk
Vi skal grille, lave bål, stege pandekager sammen efter at have varmet op med en fælles rundboldkamp.
Efter frokosten planlægger vi et stjerneløb ud i skoven med små opgaver der skal løses i grupper.
Prioriteten er som sidst at forældre og børn skal have en god oplevelse sammen.
Senere på efteråret planlægger vi en større musik- og dansedag i den store idrætssal inde i centret.
Mere om det senere.
Pkt. 3. Hjælp til Ziba.
Erik Hansen fra Avnstrup var mødt op og fortalte om den ældre afghanske kvinde, som han har kendt i en
årrække, mormor til en familie med to børn, som Erik er bedstefar til. Erik ridsede kort de gruopvækkende
begivenheder op der førte til Zibas flugt og ansøgning om beskyttelse i DK. Hun fik afslag,
Flygtningenævnet mente de fremlagte dokumenter kunne være falske. Igen en sag hvor asylansøgeren
bliver vurderet som utroværdig!!!
Efter måneder i Kærshovedgård, er den ældre kvinde nu flygtet ud af DK til Tyskland. En gruppe
venligboere har kontakten til hende og har hjulpet med penge til advokat oa. Derfor blev det ikke
nødvendigt at vi samlede ind, som vi regnede med da vi skrev dagsordenen.

Pkt. 4. Referat fra Folkebevægelsen for Asylbørns Fremtid´s fællesmøde d. 6.9.
Mette Roerup, som havde deltaget i mødet som repræsentant for BfA refererede beslutningerne fra mødet.
For at få bedre handlekraft, arbejdsdeling og kontinuitet har bevægelsen nu konstitueret sig som en
forening og har udpeget en bestyrelse. Der er plads til flere interesserede i bestyrelsen.
Mht. borgerforslaget fastholdes ideen. Tone fra Trampolinhuset kommer senest om 2 mdr. med en præcis
ordlyd til forslaget. Vægten bliver på det tidsubestemte perspektiv.
De 100.000 kr som er doneret af en fond, vil bl.a. blive brugt på en række små film/spots der vil kunne
vises på flere platforme.
Pkt 5. Nyt fra koordinationsgruppen
Gerd orienterede:
BfA har ved Niels Steffensen afgivet høringssvar angående lovforslag om transportøransvar. Se
hjemmesiden
Koordinationsgruppen indstiller Said Pavin fra organisationen Asylret til Menneskerettighedsprisen 2018.
Vi har modtaget et dejligt tilbud fra Bent Melchior og Özlem Cekic, der på baggrund af Kirsten Torup og
Kristina Stoltzs beskrivelsen af forholdene i Sjælsmark i Pol.18.8. tilbyder deres hjælp, hvis vi i BfA
planlægger aktiviteter for børn og forældre i centret.
”Stop Killing US Slowly”. Ny kritisk rapport, der undersøger virkningen af anbringelserne på Sjælsmark.
Hidtil har det hårde regime kun fået 4 - 5 af beboerne til at rejse hjem. Folk går under jorden her og i andre
lande i stedet for.
https://respons.community/samfund/ny-rapport-udvisningscentre-f%C3%A5r-ikke-flere-til-rejse-hjem-de%C3%B8del%C3%A6gger-mennesker/
BfA har ved Mette Roerup arrangeret et møde om Dansk Flygtningehjælps rapport om trivsel og udvikling
hos børn på asylcentre. Se kalenderen og vores hjemmeside og spred gerne budskabet.
Pkt 6. Kalenderen
 20.9. kl. 11 – 14.30 Stormøde i BfA, Netværkshuset Ericavej 149 i Gentofte. Dagsorden er udsendt.
 22.9. kl. 11 Møde i det landsdækkende antiracistiske- og flygtningevenlige netværk hos BJMF,
Mølle Alle 26, Valby
 27.10. kl. 11 – 16 Mangfoldighedsfestival, EnergiCenter Voldparken. BfA er velkomne med egen
bod.
 7.11. kl. 17 - 19 møde i Mellemfolkelig Samvirkes lokaler, Fælledvej 12, om Flygtningehjælpens
rapport om børn i asylcentre.
Næste møder foran Sjælsmark: 23/9 : Leif Bork Hansen og Birgitte Kjersgaard
14/10 : ??
28/10 : Mette Roerup og ??
Pkt 7. Debatoplæg ved Else Lidegaard.
Da klokken var meget over tid, blev Elses debatoplæg, bragt i JP 3.9., ikke læst op. Det vedlægges
referatet.
Pkt 8. Evt. Det gamle og det nye banner blev igen efterlyst. Efter mødet er de dukket op, var først nu
kommet hjem fra Bornholm. Så næste gang bliver mødet afholdt under den kendte fane!!
Den lille positive: I Hørsholm lokalavis kan læses at der efter sommerferien er startet 15 elever fra
Sjælsmark på skoler i Hørsholm.
Og så sang vi !!
Referent Nina Lørring

