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Kære alle -
 
vi var 9, som samledes i det strålende vejr, og Jørgen K’s gode ven M, som bor
i centret, kom ud og indledte mødet med at fortælle om en dramatisk oplevelse
St. Bededag, hvor 3 børn var blevet tvangsfjernet fra en familie i Kongelunden,
som var anmeldt for vold mod børnene (den mindste var kun 3 mdr.) og hvor 
der havde været modstand mod udleveringen af børnene – om jeg nu forstod 
M rigtigt. Hvad der var ret og rimeligt her, er jo ikke noget, som den enkelte 
beboer nødvendigvis har indsigt i, men voldsomt havde det været.
 
På spørgsmål forklarede M, at han fortsat er i venteposition med sin egen sag, 
som pt. er hos Menneskeretsdomstolen, en proces, som kan tage år, men hvor 
man er sikret mod tvangsudsendelse, så længe processen pågår. 
 
Birgit og Helge B, som er kontaktpersoner for 2 yngre asylafviste kurdiske 
brødre i Kongelunden, fortalte, at den ældste bror nu er sendt til 
Kærshovedgård, hvor forholdene er som i et fængsel. Den yngre broder vil 
blive sendt derover 6.5. – situationen er meget ulykkelig, ikke mindst fordi de 
behandles som kriminelle uden overhovedet at være det. Centret ligger 7 km. 
fra nærmeste by, og borgmesteren i Brande-Ikast Kommune har tilsyneladende
afvist muligheden af at give beboerne på Kærshovedgård fri bustransport. 
Jørgen K, som skal på de kanter inden længe, vil om muligt søge at arrangere 
et besøg med brødrene, hvor den yngste taler noget dansk, besøgstilladelse er 
en forudsætning for at komme ind.
 
Vi vendte kort, hvordan vi kan være med til at få sat fokus på forholdene for 
beboerne i udsendelsescentrene, Tove K prøver med en forespørgsel til 
dagsordenen ved kommende møder for ngo’er i Udlændingestyrelsen og Dansk
Flygtningehjælp. Muligvis uden held, da disse centre hører under 
Kriminalforsorgen, men forsøget gøres. Se i øvrigt også 
http://refugees.dk/fokus/2016/april/asylansoegere-spaerres-inde-som-
kriminelle/  
 
BfA Sandholms tak til Annelise Marstrand-Jørgensen for hendes særdeles 
stærke og klare artikler i Information om teltlejre blev nævnt (se 
https://www.information.dk/indland/2016/04/unoedvendig-lejr ) og ligeledes 
AMJ’s tak, hvori hun skriver, hvor hårdt det er at stå frem og hvor glad hun er 
for de positive reaktioner.
 
Hanne M gjorde opmærksom på den nyudgivne bog “Multikulturalismens 
fælder” af Mehmet Necef og Torben Bech Dyrberg over emnet “Hvordan kan 
mennesker med forskellige – og måske ligefrem modstridende – værdier lære 
at leve sammen?”.  Information har i samarbejde med Fri Debat – 
www.fridebat.nu  - holdt et debatmøde om bogen, hvor emner som Er 
indvandrerne racister? Filtrering og mørklægning i pressen var på 
dagsordenen.
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M ville gerne gøre opmærksom på den elendige internetforbindelse, der er i 
Kongelunden, nettet er overbelastet, spørger, om vi kan hjælpe? Spørgsmålet 
tages med til møde med Gitte Nielsen, centerleder, her i maj sammen med 
spørgsmålet om Røde Kors aktiviteter her i sommer og om, hvordan BfA mest 
konkret kan “gøre noget”. Om det er centrets forbindelse, som er særlig svag –
eller det er generelt problem i hele området?
 
Og sidste punkt blev den gode nyhed fra Hanne M, at Ingeborg Gimbel har 
givet besked om, at Kongelundsgruppen vil kunne disponere over c. 15.000 kr.,
fra “blomsterfonden” til aktiviteter for børnene – eller måske også de ældre, 
som findes i centret? Hanna M har selv nogle idéer, bl.a. om tur til Dragør med 
frokost for ældre beboere (i flg. M er der kun 4 ældre ...?), i hvert fald var der 
opbakning til tankerne og Hanne M kontakter selv centret og afklarer, hvad hun
går videre med.
 
Kongelundsgruppen disponerer selv over o. 3.000 kr. pt. – disse kan eventuelt 
også indgå ved udflugt med ældre centerbeboere.
 
Tove K gjorde opmærksom på, at for de mange, som pr. 1. juli flyttes fra 
kontanthjælp til den nye “integrationsydelse”, er der ikke mulighed for at holde
ferie, uden at der bliver trukket i ydelsen, da de i princippet skal stå til 
rådighed for arbejdsmarkedet. Det er dog (!) fortsat muligt for bedsteforældre 
og andre kontakter at “låne” børnene og tage dem med på ferie, det beror på 
en misforståelse, at Tårnby Kommune tilsyneladende havde sagt nej til dette, 
hvilket blev tolket som at barnet skal møde institutionen hver dag sommeren 
igennem. Sådan er det alts trods alt ikke!
 
Og hermed afsluttede vi – tilmed over tid – idet Hanne M & Kurt og Ulla gik 
med M for at blive interviewet til New Times, som M skriver til. Som regel kan 
bladet findes i informationen i Kongelunden, ellers er der facebookside og 
webside.
 
Med tak for et indholdsrigt møde på en herlig 1. maj
Tove Krag


