Bedsteforældre for asyls
Demonstration foran Sjælsmark
Dagsorden
Søndag den 11. marts kl.14-15
Referent: Birgitte Kjersgaard
Tovholder: Ulla Sandbæk
1.

Frivillige i Udrejsecenter Sjælsmark
Opfølgende møde med Stig Tønnesen om frivillige
kontrakt med DRK
Arbejdsgruppe

2.

Aktiviteter i Sjælsmark
BfA´s børnepulje.

3.

Familien Azizi
Goran Azizi fortæller om familiens liv og vilkår i
Danmark

4.

Røde Kors fik nej til at sende asylbørn i Hørsholms
skoler
Det er Folketinget, der skal beslutte, om vi skal bruge
kræfter på at integrere mennesker, som er i en
udrejsesituation, og om de også vil sende penge med til
den opgave, siger Hørsholms borgmester.

5.

Ombudsmanden har været på besøg i Udrejsecenter
Sjælsmark.
Adgang til vuggestue – skole og aktivitet herunder
legeplads.Hvilket har resulteret i 14 siders
bemærkninger om børn og voksnes forhold på centret

• Næringsindhold i mad- adgang til køkkenudstyr –
personale adgang til værelser -effekt på børns psykiske

og fysiske helbred – ret til vintertøj.
1.

Næste møder
25. marts Gerd Gotlieb og Nina Lørring
ordstyrer/referent

7. Eventuelt
Bk 7.03.18

Kære civilsamfundsorganisationer m.fl.
Institut for Menneskerettigheder er ved at udarbejde en statusrapport over
menneskerettighedssituationen i Danmark på udlændingeområdet.
I løbet af foråret 2018 planlægger vi således at udgive fem rapporter vedr.
følgende emner (forfatteren er angivet i parentes)
- Asyl (Lucienne J. L. Jørgensen)
- Familiesammenføring (Lucienne J. L. Jørgensen)
- Statsborgerskab (Eva Ersbøll)
- Udvisning og udlevering (Peter Vedel Kessing)
- Uregistrerede migranter (Emil Kiørboe)
Nogle af jer vil genkende titlerne, idet vi tidligere har udgivet rapporter om
samme emner, senest i 2016 – de kan findes på
https://menneskeret.dk/udgivelser/status-2015-16-menneskerettighederdanmark-sammendrag. Det er disse rapporter, vi nu opdaterer.
Som tidligere rummer hver rapport en række temaer og vores anbefalinger
til, hvordan Danmark kan forbedre beskyttelsen af menneskerettighederne
på disse områder.

Vi er interesserede i at høre, hvad I synes om vores udkast til anbefalinger.

Derfor vil vi gerne invitere jer til at deltage i et møde onsdag d. 14. marts
2018 fra kl. 12-13.30, Institut for Menneskerettigheder, Wilders Plads 8K,
1403 København K, i lokalet ’Foighel’ i stueetagen. Der vil blive serveret
kaffe/te og lidt snacks.
På mødet vil forfatterne kort præsentere udkastene til rapporter, ligesom vil
høre jeres bemærkninger til, om anbefalingerne er skarpe nok, rettet mod
de rette myndigheder og lignende.
Det er netop i disse uger, rapporterne bliver skrevet. så vi kan desværre
først sende jer en liste over de foreløbige anbefalinger relativt kort før
mødet, dvs. sidst i denne uge.
Tilmelding til mødet senest mandag 12. marts 2018 til mig.
Er nogle af jer forhindret i at komme, men vil I alligevel gerne kommentere
på udkastet til anbefalinger, er I meget velkommen til at ringe eller skrive til
os.
Jeg beklager den korte frist, men håber, at mange af jer alligevel har
mulighed for at deltage.
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Radikalisering Hvor stort et samfundsproblem er
radikalisering af unge? Nørrebrohallen
kl. 18:30

Ons

21/03

Den prisnominerede, danske film ’Lost Warrior’ følger en ung mands
forvandling fra radikaliseret islamist til statsløs familiefar - alene i Somalia
og med kone og barn i London. Visning af filmen i Nørrebrohallen fulgt af
samfundsdebat, der stiller skarpt på radikalisering af unge i Vesten. Hvor
stort et samfundsproblem er radikalisering reelt i dag? Hvordan foregår
radikalisering? Hvor stor indflydelse har nettet i forhold til radikalisering?
Hvordan forebygger vi radikalisering bedst muligt? Hvor meget betyder
integration i forhold til radikalisering? Og hvad gør vi med dem, der gerne
vil vende hjem igen?

Mød blandt andre de to instruktører Nasib Farah og Søren Steen
Jespersen, samt Muhammed Hee (VINK), Asim Latif (Teamchef i Baba –
fordi far er vigtig), Shamsa Scego (debattør), Tarek Ziad Hussein (debattør
og arbejder i IMR), Elisa Bergmann, Formand for BUBL med flere, som ikke
ønsker at optræde med navn i programmet. Moderator: Anja Bo.
Film: ’Lost Warrior’ med oplæg og debat om radikalisering: Hvordan
forebygger vi radikalisering og hvad gør vi med de fremmedkrigere, der
ønsker at vende hjem?

