
Referat fra BfA´s søndagsmøde foran Udrejsecenter Sjælsmark d 28 januar 
2018

Knap 30 mødte op i denne blæsende dag, Heraf mindst tre nye ansigter, en særlig velkomst til dem.

Inden mødes start mindedes vi Else Plejl, som døde d. 12. januar, 94 år gammel. Else var aktiv i de 
første år i bevægelsen og fulgte til det sidste vores aktiviteter. Det var Elses ønske at Bedsteforældre
for Asyl skulle betænkes i stedet for blomster ved hendes bisættelse. Vi sender vores varmeste 
hilsener og tak til hendes søn Tue Magnussen

1.a Vandringen fra Sandholm til Sjælsmark d 14 januar

Gerd havde talt, at der var 68 gående i marchen, og næsten 100 deltagere ved Sjælsmark. Tak til alle
for opbakningen og til de beboere, børn som voksne, der kom ud og hilste på.

Trods henvendelser til adskillige medier, var der ikke megen pressedækning. Et fint indslag blev 
vist i TVLorry (kan findes på hjemmesiden ) og en omtale i Allerød Nyt. Desuden har fotografen 
Bente Jæger lagt en fin billedserie ud på Facebook

1.b Helsidesannoncen i Politiken

Ros fra forsamlingen til initiativtagerne. Jørn Nerup kunne fortælle at kun 4 af de adspurgte knap 
200 kendis- bedster, der var blevet spurgt om tilslutning og underskrift, havde takket nej. Blandt de 
øvrige kom der rigtig mange opmuntrende og positive tilkendegivelser. 

1.c. Høringen på Christiansborg

 Fuldt hus og mange på venteliste. Gode oplæg og en fin debat, som godt nok manglede politikere 
fra regeringspartierne, fra Socialdemokratiet og fra De Radikale. Men tak til dem som stillede op.

Kasserer Henrik Mottlow beder os om at skrive, at hvis nogle har betalt men ikke mødte op til 
Høringen, så skriv til Henrik, og I vil få refunderet beløbet.

Og så havde Jørn Nerup en interessant ide, som han vil konkretisere på det kommende stormøde:

At vi prøver at samle 50.000 underskrifter (borgerforslag.dk) til et lovforslag der giver amnesti til 
børnefamilier med lange ophold i asylsystemet. Spændende!!

2.      Humanitære opholdstilladelser

 Nina refererede situationen omkring Paposhvili dommen og det Samråd, hvor fru Støjberg 
indrømmede at ministeriet havde sagsbehandlet ulovligt siden dommen ved Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol, og at et antal sager som var blevet afvist i 2017 ville blive genåbnet.

Vi følger sagerne videre, der bliver et Samråd mere.

Uddybning kan læses hos Refugee.dk :  

http://refugees.dk/aktuelt/2018/januar/ulovlig-praksis-for-humanitaert-ophold-siden-2010/

3. Kommende begivenheder 

       Vi modtager venskabspris fra SOS mod Racisme d 31/1 kl 19 i Verdenskulturcentret.
      Der er to spændende oplæg om de somaliske flygtninges situation her og nu – udover at tre
      BfA´ere er blevet bedt om at tale. Kom gerne, hvis I kan.

       Folkemødet på Bornholm: Ole Bergmann meddeler at vi stadig afventer en anden teltplacering
       end den tildelte, som vi var meget utilfredse med. Nærmere på Stormødet den 14.2.2018
       Og inden da er det vigtigt, at alle overvejer om man kan deltage på Bornholm, da der skal
       være 15-20 deltagere for at klare bemanding af telt osv

 

http://refugees.dk/aktuelt/2018/januar/ulovlig-praksis-for-humanitaert-ophold-siden-2010/


4. Tanker og ideer i forhold til BfA´s fremtidige søndagsdemoer ved Sjælsmark 

Vi fortsætter selvfølgelig med møder med dagsorden, ordstyrer og referent som ved Sandholm.   
Højtaleren er nu skænket fast til BfA fra Kirsten Juul og Niels-Holger Pedersen, Tak for det.   
Højtaler og banner bør hver gang gå hjem med næste uges referent eller ordstyrer, og ansvaret     
noters i referatet. Lad os håbe vi får det til at fungere!    

BANNERET EFTERLYSES?  HVEM TOG DET MED HJEM DEN 14 JANUAR ??  

Ud over de punkter som måtte komme på af aktuelle sager og begivenheder, blev der nævt 
forskellige ideer (til når det bliver lidt lunere i vejret): 

      -    besøg af gæster udefra, som kan opdatere os

      -    besøg af kunstnere f.eks musikere der kan give koncerter så lyden når ind over hegnet.

-    happening sammen med børnene om udsmykning af hegnet

-    Fast annoncering under Tid og Sted i Hørsholmsektionen af Frederiksborg Amtsavis ( Gerd 
indrykker inden hvert møde )

-    Opslag inde i lejren / kantinen om BfA på relevante sprog, således at beboerne ved hvad der 
er for en forsamling der står uden for hegnet om søndagene. Gerd har allerede forfattet en 
lille tekst og vil få den oversat til en række sprog.  

Leif Bork Hansen gjorde opmærksom på at der i denne uge kommer i hvert fald to børnefamilier 
der overflyttes fra Jelling. En ene en familie med 4 børn, hvor den ældste pige så bliver taget ud af 
den 9.klasse, som hun skulle afslutte til sommer! Folk i Jelling har gjort meget for at beholde 
familien og kæmpet for deres sag. 

Desuden kommer en enlig kvinde med en lille dreng på knap 2 år, moren har været flygtning i Irak 
hele sit liv.
Leif påpegede det er vigtigt at vi ved hvilke børnefamilier der overføres til Sjælmark. Bente Rich 
mente vi skal være påpasselige med at bringe navne i vores åbne referater.

5. Næste møder :   

    11/2 :  Leif Bork Hansen og  Birgitte Kjærgaard ordstyrer/ referent

    25/2 :  Gerd Gottlieb og Nina Lørring  ordstyrer/ referent

    11/3 :     ?                   25/3 : ?

   6. Evt

-     Vibeke Nerup efterlyste brugte mobiltelefoner til uledsagede unge på et af centrene. Har I en
liggende, så skriv til Vibeke vibekenerup@yahoo.dk Luna, ny søndagsdeltager, fortalte at 
hun med held havde rette henvendelse til diverse firmaer om at donere deres ” udtjente” 
medarbejder mobiler.

-     Gerd viderebringer en henvendelse fra BfA Fyn om en 27 årig syrisk mand der gerne vil 
flytte fra Langeland til Kbh eller omegn for at fortsætte sin uddannelse på   VUC og derfor 
søger et værelse. Han kan betale op til 4000 kr pr måned. Henvendelse til   Ann Jeppesen 
42271300, der siger god for ham eller direkte til ham selv på 41640207

      -       Nina orienterede om at Center Avnstrup nu får status som ” Hjemrejsecenter ” .
              Læs mere på www.refugees.dk  

 

 Vi sluttede med vores sang som blæsten bar ud over markerne.              Referent Nina Lørring
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