
Bedsteforældre for Asyl                          Referat   Center Sjælsmark 28. oktober 2018

 Referent og ordstyrer: Birgitte Kjersgaard og Leif Bork Hansen

På en kold og regnfuld dag var rigtig mange mødt op til bedsteforældre demonstration. Vi var omkring 30 
bedsteforældre, 20 beboere fra Sjælsmark og en masse søde børn der løb rundt omkring

 1.Siden sidst

 Sagen om den afghanske familie.

Inger Støjberg, vi vil minde dig om Jafar, Zohra, Arsalan og Maya.

Thomas: Familien blev hentet tidlig morgen, kørt til lufthavnen, Thomas var i lufthavnen men blev 
nægtet adgang til flyveren. Familien ledsaget af 16 betjente blev fløjet til Kabul på 1. klasse. Thomas er i 
kontakt med familien hver dag, opholdsmiljøet er bedre end Sjælsmark, men de frygter for deres liv. Der 
arbejdes på at få dem ud af Afghanistan. Skal hilse fra Zohra!

Danske myndigheder har overtrådt adskillige konventioner og vil blive sagssøgt. 

 Mint-skandalen – loven skal kulegraves

Politiken – Professor: Vi vil blive husket som generationen, der udviste børn, 
ødelagde familier og frygtede de fremmede.

Danmarks behandling af 13-årige Mint viser et totalt fravær af basal anstændighed og manglende 
vilje til at behandle sin næste med kærlighed. Skal det virkelig være vores eftermæle?

 Ysan må ikke fortsætte i 10. klasse. (Også en fra dag til dag beslutning)

 Haitifamiliens udrejsesag. Ifølge Flygtningehjælpen - en standard procedure, i praksis uden betydning

 OSCE var på besøg i Sjælsmark tirsdag den 23. oktober.  Organisationen for Sikkerhed  og samarbejde 
i Europa.    Kontrol med lejren.

 Özlem og Ibrahim – En hel familie er ved at gå til grunde. (Politiken den 25.10)

5.Kalender

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

6.Ordstyrer og referent de næste gange

11. november: Vibeke og Jørn Nerup              25. november:    ???

7.Evt.

                                                                         Bannere hos Vibeke og Jørn       Mikrofon hos Birgitte


