Referat fra BfA foran Sjælsmark søndag d. 13. januar 2019
Ordstyrer Nina Lørring kunne på denne våde og blæsende søndag byde velkommen til godt 30
deltagere - heraf dejligt mange nye ansigter

1. Allerførst blev Merna Samir Alhozys meget stærke beretning om hendes opvækst som afvist
barn og ung i det danske asylsystem læst op. Beretningen med Mernas konkrete oplevelser
illustrerer på smertelig vis den aktuelle kritik i medierne af børns vilkår i asylsystemet. Else
Lidegaard vil prøve at få teksten offentliggjort.

2. Den længe ventede ombudsmandsrapport om ”Børns forhold i Udrejsecenter Sjælsmark” og
dens konklusioner. Nina redegjorde for rapportens kritiske konklusioner og Ombudsmandens
bekymring for børnenes trivsel. Forholdende vurderes alligevel ikke i strid med
Børnekonventionen, men med tiden kan der dog i forhold til enkelte børn blive tale om vilkår i
strid med konventionen. Venligboerne ved Marianne Haugaard har siden gjort opmærksom på
alvorlige fejl i grundlaget for konklusionerne – bl.a. manglende faktatjek og fejl mht angivelse af,
hvor lang tid børnene havde boet i centret. En kritisk kronik af advokat Eddie Khawaja og
Kirstine Mose i Berlingske (7.1.) anfører at rapporten undlader at forholde sig til det afgørende
forhold, at der ikke er nogen øvre tidsgrænse for opholdet i centret.

3. Debatten om broccoli-sagen – og politiske aktiviteter. Den lille video om den 5-årige dreng, der
bliver nægtet broccoli og kartofler i Sjælsmarks kantine, har tilsyneladende været gnisten til en
eksplosion i debatten om Sjælsmarksbørnenes situation. Nina skitserede de mange indlæg i
mange forskellige medier om sagen og fremhævede ”Det røde Felt” i Radio 24syv d. 7.1.
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Hvordan kan vi i BfA fremme borgerforslaget om Asylbørns fremtid? https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-02060. Der er pt indløbet 10.400 underskrifter, og det er nu,
at der er brug for, at vi alle promoverer forslaget. Mette Roerup kom med inspirerende eksempler på, hvordan det er lykkes hende at få forslaget videre ud i de netværk f.eks. politiske partier
og højskolekredse, som hun efterhånden støder på. Der kan også samles ind med underskrifter
på papir, hvilket Kongelundsgruppen vil gøre ved deres gadeaktioner. Se link, og det kan være en
ide at installere en digital signatur med link til forslaget i egne e-mails (gå ind under ”indsæt” og
dernæst ”signaturer”).

1. Bornholmergruppens 1. møde d. 10. jan. Lise Ravn fortalte om et godt møde, hvor man fik
nedsat en række arbejdsgrupper. Vores tema vil igen være ”Danmark gør børn fortræd”.
Folkemødet afholdes i år under paraplyen FN´s verdensmål, og vores tema vil naturligt kunne
placeres under mål nr. 1 Afskaffelse af fattigdom, nr. 3 Sundhed og trivsel samt nr. 16 Fred,
retfærdighed og stærke institutioner. Der mangler pt. logi til 5 -6- af de deltagende BfA´ere.
Næste møde i gruppen er den 1.2. kl. 10.30 i Netværkshuset i Gentofte.

2. Nyt fra Koordinationsgruppen. Karin Majgaard er ny ”postmester”. Niels Stephensen og Henrik
Mottlau er i færd med at udarbejde et høringssvar til det lovforslag om nye stramninger i
udlændingeloven (”paradigmeskiftet”), som blev udsendt i kølvandet på den nye finanslov.

3. Bente Richs forslag fra sidste stormøde om børneportrætter. En arbejdsgruppe er i gang. Mere
følger når planerne bliver mere konkrete

4. Flere fondsmidler til aktiviteter for Sjælsmarks børn, hurra! Vi har uopfordret fået tildelt
midler fra 2 fonde, hvilket betyder, at vi har godt med midler til de kommende børne- og
familieaktiviteter for Sjælsmarksbeboerne. Nina fortalte om de nye planer, som hun og Kirsten
Bitsch har lagt. Aktuelt har en gruppe unge drenge fået billet og rejsekort til en søndagstur (dags
dato) til Allerød Bio. I vinterferien vil der blive en familietur til et legeland i Kokkedal for mindre
børn med forældre. Og nok også en biograftur for de store børn – uden forældre. Der kommer
bl.a. en ny Zoo-tur til foråret for alle dem, der ikke nåede med den første gang og rejsekort til
aktiviteter i den ellers så dræbende lange sommerferie samt kontingent til fritidsaktiviteter for
de allermest isolerede børn dvs. de børn, der er henvist til asylskolen. Det er dejligt at vi har så
gode økonomiske midler at gøre godt med.
8. Kalender:
27/1 kl. 14 – 15: BfA foran Sjælsmark. Ordstyrer: Karsten Holck. Referent: Kirsten Gaard.
1/2 kl. 10.30 – 13: Møde i Bornholmergruppen, Netværkshuset, Ericavej 149, Gentofte.
6/2 kl. 11 – 14.30: Stormøde i Netværkshuset, Ericavej 149, Gentofte.
6/2 kl. 16 – 17: Gadeaktion ”Danmark gør børn fortræd” v/ Kongelundsgruppen
10/2 kl. 14 – 15: BfA foran Sjælsmark. Ordstyrer og referent?
16/3: Demonstration i anledning af FN´s Verdensdag mod racisme
9. Eventuelt:
o

Mette Roerup opfordrer til at vi deltager i debatten på Krogerup Højskole, 12.2. kl. 20, hvor
Mattias Tesfaye taler om: Hvor skal vi hen? Centrum venstre og de store samfundsudfordringer

o

Anbefaling af forestillingen Fake News af Paradox på Kbh+ d. 22.1. – 9.2.
https://www.paradoxteater.dk/fake-news.html

o Efterlysning: BfA banner (det med fugle på), som sidst har været brugt på Bornholm 2018
o BfA-banner ”Danmark gør børn fortræd” er med ved demonstrationen for Sjælsmarks børn den
15.1.
o BfA´s hovedbanner er hos Leif Bork Hansen.

Afsluttende:
Under vores afslutning med ” Barndommen Land” gik den gruppe på 7 unge teenage-drenge, der skulle
på den ovenfor omtalte søndagstur til Allerød Bio spontant rundt til hver især af os ca. 30 gamle BfA´ere
og gav hånd og for manges vedkommende også kejtede knus. ”Der findes børn der må flygte …”. Det var
så overrumplende og så bevægende. Referenten mangler ord …
15.1.19 Gerd Gottlieb

