Bedsteforældre for Asyl

REFERAT

Center Sjælsmark 30.12. 18

Referent og ordstyrer: Birgitte Kjersgaard og Leif Bork Hansen
1.Siden sidst
1. Regeringens nye finanslov vedtaget med støtte fra DF.
Antallet af flygtningestramninger nået op på 100.
Øen Lindholm skal indrettes til anbringelse af afviste asylansøgere.
De, der taler om kriminelle asylansøgere fra Kærshovedgaard, bærer falsk vidnesbyrd.
Asylansøgerne fra Kærshovedgaard har været i fængsel og har udstået deres straf og er
dermed ikke længere kriminelle.
Mange af asylansøgerne fra Kærshovedgaard er forsvundet, til gengæld er der dukket
fredede fuglearter op på Lindholm, sådan at øen måske må fredes.
2. Røde Kors i usædvanlig skarp kritik af Udrejsecenter Sjælsmark.
Børnene lever under forhold, som ingen børn i Danmark bør leve under.
Børn fra Sjælsmark udgør næsten halvdelen af Hørsholms sager om omsorgssvigt og
mistrivsel. (Information 22.december)
Hørsholms borgmester: Der er i hvert fald 51 grunde til at lukke Udrejsecenter Sjælsmark.
Hørsholm kommune har frem til starten af december i år modtaget 51 underretninger om
mistrivsel hos et barn. Der bor 118 børn i Sjælsmark, 5235 børn i Hørsholm. 40 % af
underretningerne kommer fra Sjælsmark. (Politiken)
Børnene i Sjælsmark vil meget gerne gå i den almindelige folkeskole og ikke i
flygtningeskole.
Mette Roerup (Læserbrev Politiken) Mette har været på besøg i udrejsecentret, for at
besøge en somalisk familie, da hun spurgte pigen om de havde fået lidt god mad juleaften,
svarede pigen forbavset –”vi fik vist en banan!”
3. Udvisningsministeret advarer mod EU-dom om familiesammenføringer.
Familiesammenføringerne er især fra Tyrkiet.
4. Sjælsmark venner: Misinformation fra udlændinge- og integrationsministeriet giver
alvorlige fejl i grundlaget for ombudsmandens rapport om Sjælsmark-børn.
Ombudsmandsinstitutionen har undladt at faktatjekke.
5. Siden 1. februar fik arresthuset i Nykøbing Falster ny funktion som institution for afviste og
frihedsberøvede asylansøgere, fordi man frygter, at de ellers vil ”gå under jorden”.
6. Uledsagede flygtningebørn udvises: Hamed – Marstal, Ærø
Hamed er kommet alene hertil, han bor hos en familie på Ærø.
Ærøs befolkning og familien kæmper for at beholde ham. Han er vores dreng!
Carsten Jensen og Knud Romer har også kommenteret,
7. Indsamlingen til den tvangsudsendte familie er nu oppe på 55.000 kr.
Kalender
13. 1. BfA foran udrejsecenter Sjælsmark. Ordstyrer: Karsten Holck, referent: Kirsten Gaard.
27.1
BfA foran Sjælsmark Ordstyrer …………., referent ………………
6.2
11-14.30 Stormøde
Vi sluttede med Benny Andersens sang, op på hans opfordring sang vi sidste vers to gange.
Svend Brinkmann har holdt nytårstale også han har talt om Sjælsmarke børn.
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