Bedsteforældre for asyls
Demonstration foran Sjælsmark
Referat
Søndag den 11. januar kl.14-15
Referent: Birgitte Kjersgaard
Tovholder: Leif Bork Hansen
Vi mødtes i snestorm, det var koldt og blæsende, men vi var mange,
også
mange nye og særlig velkommen til dem. Godt møde – dårligt vejr.
1.

Børn i Sjælsmark, vi følger:
Kurder fra Iran: Jeg er trist for min familie. Lille dreng som er
født i

Danmark. Jeg kan ikke lide at bo i et farligt sted som
Sjælsmark,
hvorfor kunne vi ikke blive i Jelling.
Familien med de tre skolesøgende børn er nu heldigvis igen
flyttet fra Sjælsmark
tilbage til Jelling, hvor de kan komme i skole og til eksamen.
Moderen til et lille barn, der er ”indsat” i Sjælsmark, var også mødt
op.Disse mennesker

hører ikke til nogen steder, man ved ikke, hvor man vil sende dem
hen, de er bare indsat i
Center Sjælsmark på ubestemt tid. De er FN flygtninge og har ikke
nogen hjemstavn.
Familien har dog nu fået tilladelse til at undgå at blive splittet ad,
men sendt til samme
udsendelsescenter:Sjælsmark
Kunne de i det mindste ikke vente med at sætte flygtninge ind i
udrejsecentret, til de ved,
at flygtningene kan sendes ud.

2. Statsborgerskab til unge mennesker som er født og opvokset
i Danmark.
(Unge mennesker i Norden kan få statsborgerskab efter 7 år.)
Forslaget ligger på Borgerforslag.dk
Gå ind på borgerforslag.dk og skriv under med NEM-idé Der er nu
3135 underskrifter

3.

Frivillige i Udrejsecenter Sjælsmark

Røde Kors leder efter frivillige, der vil gøre en forskel for
beboerne i Sjælsmark.
Frederiksborg Amts Avis 3. februar. Der var et

informationsmøde 6. februar.
Gerd og Tove deltog - fortæller om det senere.
Får børnene den undervisning de har ret til?

4.

Venskabspris fra SOS mod Racisme

Vi siger tak for de flotte regnbuefarvede paraplyer, som vi
straks tog i brug!

5.

Folkemødet på Bornholm
Tages op på Stormødet.

6.

Tanker og ideer i forhold til BfA’s fremtidige søndagsdemoer

Fortsættes en dag med bedre vejr !!
7.

Næste møder

25. februar Gerd Gotlieb og Nina Lørring ordstyrer/referent
11. marts Birgitte Kjersgaard og Leif Bork Hansen,

8. Introtekst om BfA til beboerne på Sjælsmark
Den 1. februar 2018

Til beboerne på Udrejsecenter Sjælsmark Vi er en gruppe
bedsteforældre der arbejder for bedre forhold for asylansøgere i
Danmark
Hver anden søndag klokken 14 – 15 mødes vi foran Udrejsecenter
Sjælsmark for at demonstrere imod at Danmark tvinger mennesker,
der har brug for hjælp, til at leve i centre som Sjælsmark og
Kærshovedgård.
Vi kræver i stedet, at de får lov til at flytte ud i det danske samfund,
at arbejde, at gå i skole og at dele dagligdagen med os.
Vi er uafhængige af politiske partier og de danske myndigheder.
Vi demonstrerer også andre steder. Vi skriver artikler til aviserne og
prøver på alle måder at få regeringen og politikerne til at ændre
deres politik og få andre danskere til at ændre deres indstilling over
for flygtninge.
Desværre kan vi ikke hjælpe med at få asyl, men kom gerne og få en
snak med os alligevel. Vi vil meget gerne lære beboerne på
Sjælsmark at kende.

9. Socialdemokratiet ønsker loft over, hvor mange ikkevestlige
udlændinge Danmark
kan modtage (Politiken 8.februar 2018).
Ikke flere uholdbare løsninger...
Modsvar udarbejdes af skrivegruppen.
Forfatter Stig Dalager Politiken i dag. Heldigt for de 300.000
danske emigranter, der

fra 1868 til 1908 fandt et hjem i datidens USA, at de ikke blev
udsat for nutidens
danske asylpolitik og dens idéer og risikerede at blive
eksporteret til lejre i Afrika
(Politiken,Kronik, 13. februar 2018).
Blandede par skal leve op til flere krav. “Alt andet lige vil det betyde
færre
familiesammenføringer til Danmark. Vi vil have flere til Danmark, der
kan bidrage” (Inger
Støjberg)
“Hos Radikale Vestre kan der være opbakning til aftalen” (Sofie

Carsten Nielsen)
(Politiken 8.februar 2018).
Det er en farlig kurs Socialdemokratiet sætter, Vi skal passe på og
stå fast, vi
accepterer det aldrig!
10. Husk: Stormøde onsdag de 14.februar 2018 kl.11-14,30:
Netværkshuset Ericavej 149,
Gentofte – nær S-tog Kildebakken.

11. Åbent samråd med udlændinge-og integrationsminister Inger
Støjberg (V) om
undervisning af børn indkvarteret på asylcentre og udrejsecentre i

Danmark. Samrådet
er åbent for alle og afholdes torsdag den 1.marts 2018.
Starttidspunkt kl.10.
Sluttidspunkt:kl. 11,30. Lokale:S-092.

12. Eventuelt
Mette Roerup: Mellemfolkeligt Samvirke – unge frivillige
samarbejde.
Det er meget vigtigt at skelne mellem flygtninge og
emigranter.
Flygtninge opholder sig i horrible lejre i årevis.
Tvangsudsendelse af ung mand, endte med mandens død i politiets
varetægt. Hvad skete der, trampolinhuset ved måske noget
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