Bedsteforældre for Asyl

- Demonstration foran Sjælsmark 22. juli 2018

Orientering: Folkemødet Møn finder sted fredag - lørdag den 24.-25. august 2018.
BfA har været repræsenteret de sidste 2 år, og vi er blevet budt velkommen, selv om vi ikke har
haft noget stade eller telt, men bare er mødt op med vores bannere, standere og brochurer,
snakket med folk og delt en masse brochurer ud. I år holdes mødet i Stege. Det er derfor muligt at
komme til mødet med tog fra København til Vordingborg og derfra med bus til Stege.
Man kan kontakte Gyda Bøge Seibæk på mail sei@mail.dk, tlf. 45830005 eller på sms 24627542,
hvis man er interesseret i at deltage, så vi kan lave noget samlet, eller hvis man bare vil høre
nærmere.
Oplysninger om mødet findes på www.folkemødemøn.dk

REFERAT

Tovholder: Leif Bork

- Referent: Birgitte Kjersgaard

Mange var mødt op i det varme vejr, også en del nye (særlig velkommen til dem). Vi fik også
besøg af en forbipasserende cyklist, Afghaner, der havde fået opholdstilladelse, cyklede
forbi med sin datter, men slog sig ned for at deltage i demonstrationen. En ung pige fra Red
Barnet kom også forbi, hun er med til at arrangere fodbold for børnene i Sjælsmark.
1. Thomas(familiens kontaktperson): Den afghanske familie er ved at gå i opløsning. De
har valgt at blive i Danmark og tage kampen op, så langt det kan lade sig gøre.
(Hjemsendelse betyder stening). Advokat vejleder. De skal ikke til Afghanistan.
2. Omsorgsdemonstration 8. september eller senere. Skal vi deltage??
Ja vi vil gerne deltage. Det skal pointeres, at BfA er politiske men ikke partipolitiske.
Vores store hjerte skal med.
3. Tolkebetaling – at lære dansk.
Er der nogen, der har erfaring med danskundervisning af voksne
immigranter/flygtninge?
Det er svært at lære dansk, noget af det, der virker, er at komme ud på en
arbejdsplads og tale dansk med danskere.
Den forbipasserende cyklist fra Afghanistan er hospitalslæge, han hedder Said, og han
kunne fortælle os om, hvor svært et sprog dansk er, og give os eksempler på det.
Dejligt med et input ”udefra”. Said talte et flot dansk.
4. Hvorfor taler ”vi” altid om hvor dyrt og besværligt, det er med flygtninge?
Aldrig om hvad vi kan lære, hvor meget vi tjener på deres landes råstoffer m.v..
Hvor mange kolonipenge, der er brugt til vores fine palæer i København.
De positive historier om immigranterne kan være med til at vende en stemning.
De er ikke bare nogen, det er synd for, det er mennesker med mange resurser.
Man får det man taler om.

5. Nyt om indsatserne i Sjælsmark
Gruppen har haft en fantastisk tur til naturlegepladsen Eghjorten.
Der deltog 22 børn, 15 voksne og 9 bedsteforældre. Vellykket at sidde og lave sin
egen mad, at normalisere en del af livet. Der var gode legemuligheder for børnene.
Det bliver nok problematisk at normalisere noget af livet inde i lejren
6. Eventuelt
Pave Frans: (til immigranterne) ”Tilgiv os - I er en gave ikke en byrde.”
Husk underskrift på: borgerforslag.dk kvoteflygtninge
En syrisk flygtning gjorde opmærksom på opslag i Virum ”Stop invasionen”.
Det gjorde ham utryg. Skræmmekampagne! Skiltene findes også i andre kommuner.
Folkemødet, Henrik Mottlau's eftertanker: Mette Frederiksen så fra Socialdemokratiets talerstol i lang tid direkte på vores banner ”Danmark gør børn fortræd”, men
havde ingen kommentarer. Jeg fik af en asylcentermedarbejder at vide, at jeg intet
vidste om asylcentre, hvor godt asylansøgerne havde det og at jeg skulle skamme mig
over min kritik af forholdene ...
I Radio 247 fortæller Hørsholms Borgmester Morten Slotved, at borgerne er utrygge
ved kun 4 km væk i luftlinje(!) at have 1300 (!) afviste asylansøgere i deres by.
(Sjælsmark opbevarer pt. højst 400 afviste asylansøgere og Sandholm ca. 200
nyankomne asylansøgere.)
Hør Morten Slotved:
https://www.radio24syv.dk/programmer/24syv-morgen/28201238/jysk-skulpt
Knivstikkeri er statistisk næsten uundgåeligt, når mennesker bor i Sjælsmarks tomhed.
Ministeren måtte ”flygte”, fordi en fortvivlet mor lagde en hånd på hendes arm med
en bøn om hjælp. Sikkerhedsfolk forhindrede et par trøstende ord, da de kørte væk
med ministeren og nær havde kørt moderen ned.
Skræmmekampagne igen! Det gør megen skade! Det er mennesker, der bor der!
HVEM HAR DET STORE BANNER??????
Næste demonstration foran Sjælsmark søndag den 12.august kl. 14-18 (2. søndag)
Tovholder: Gerd Gotlieb

referent: Birgitte Kjersgaard

