
Referat af demonstration ved Kongelunden søndag den 3. april 2016.

Vi var 9 BfA'ere plus en journalist fra New Times, der fotograferede og interviewede 
os. 

Ved sidste demonstration (i marts) var der en mand, der viste et skilt med opfordring 
til at hjælpe ham. I dag blev det oplyst at skiltet gik på at få adgang til en 
asylansøgerdrevet frisørsalon inde på centret. 

På fredag den 8. april er der på Christiansborg konference om Europa og 
forpligtelserne ifølge FN´s flygtningekonvention. Jørgen K har meldt sig til 
konferencen og vil referere derfra ved en kommende demonstration i Kongelunden. , 
Se vedhæftede program og bemærk tilmeldingsfristen 5. april.

Næste søndag er der rundvisning på Sandholmcentret kl. 15 efter BfA's 
demonstration dér, rundvisningen er planlagt til at vare 1,5 time, jfr. det udsendte 
BfA-nyhedsbrev.

Vi talte også om: 
        - de nye lejre både i Danmark og i Grækenland.
        - de nye nedsatte integrationsydelser
        - at stormøder giver godt udbytte at deltage i
        - at folkemødet på Bornholm også gør det
        - at et alternativt folkemøde som Pernille Rosenkrantz-Theil holder også            
gør det

Vi talte også om at kontakte Kongelundscentrets leder, Gitte, for at høre om vi kan 
gøre mere og for at høre om situationen på centret. I første omgang vil 
ankerpersonerne i kvindegruppen på centret tage dette op i kvindegruppen.

Især ved journalistens fotografering savnede vi banneret, som ingen ved hvor er. Er 
det forsvundet vil det være det 3. banner, der er blevet væk for os, inklusive vores 
nødbanner af plastiksjarteks. ¡¡¡¡¡¡¡BANNER(E) EFTERLYSES!!!!!!!

Vi havde en hyggelig snak med en forbikørende politimand, der var på patrulje på sin
store motorcykel. 

Else Margrethe og Henni meldte sig til referentlisten, Henriette og Tove har gjort det 
samme pr. mail. Ny udgave af referentlisten vedhæftes.

Else Margrethe havde medbragt kaffe, te og sine helt suveræne æblekager til os 



allesammen.

Bussen har indrettet sin ankomsttid efter vores demonstration. Den ankommer nu 9 
minutter i 14. Bussens afgangstider fra Vestamager og Ørestad stationer samt 
Rådhuspladsen, se BfAs hjemmeside, klik "Demonstrationer" og derefter "i 
Kongelunden".

Referent: Torben. 

Torben Bror Larsen
Hjemmeside: www.tbl.dk
Blog: torbenbrorlarsen.blogspot.com
Blog om Kap Verde Øerne 2010: helligeantonsoe.blogspot.dk
Blog om Kap Verde Øerne 2007: groenneforbjerg.blogspot.dk
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FN-forbundet, Den Danske Helsinki-Komité og Europabevægelsen indbyder 
til konference:

Europa og forpligtelserne i FN’s flygtningekonvention
- i et historisk og aktuelt perspektiv

Fredag den 8. april 2016 kl. 14:00-18:00
Fællessalen, Christiansborg

FN’s konvention om landes pligt til at give asyl til forfulgte blev til kort efter 
afslutningen på 2. verdenskrig og med de forfærdelige begivenheder i 
baghovedet. Europæiske lande bidrog aktivt til at opstille normer for 
fremtidens hjælp til flygtninge.

I dag oplever Europa det største antal mennesker på flugt sidens 
konventionens tilblivelse og flere lande synes, at opgaven med at yde 
beskyttelse og rimelige leveforhold er tæt på ubærlig. Landene i bl.a. EU har 
svært ved at samarbejde om et spørgsmål, der i sin natur er 
grænseoverskridende Og der bliver stillet spørgsmålstegn ved, om 
flygtningekonventionen har overlevet sig selv.

Arrangørerne vil gerne bidrage til, at den aktuelle debat sættes i et større 
perspektiv, sådan at erfaringerne og helhedsbilledet indgår med vægt.

Ordstyrer: Ole Olsen, FN-forbundet.

14.00-14.10: Velkomst ved Jørgen Estrup, Formand for FN-
forbundet.

14:10-14.30: Zenia Stampe, MF (RV), vor ”vært” på Christiansborg: 
Hvad kan Danmark gøre?

14.30-15.00: Karolina Lindholm, UNHCR’s kontor i Stockholm: 
UNHCR’s synspunkter på flygtningesituationen i Europa, hvad 
kan og bør vi gøre?

15.00-15.05: Spørgsmål til Karolina Lindholm.

15.05-15.35: Niels Bertil Rasmussen, Europa-Kommissionens 
repræsentation i Danmark: EU’s forslag til en europæisk 
flygtningepolitik.

15.35-15.40: Spørgsmål til Niels Bertil Rasmussen.

15.40-16.00: Peter Wivel, journalist, Berlin: Den flygtningepolitiske 
debat og situation i Tyskland og i EU.

16.00-16.20: Kaffepause.



16.20-16.40: Karsten Fledelius, Formand for Den Danske Helsinki-
Komité: 
Håndteringen af flygtninge fra Bosnien og andre ex-jugoslaviske lande

16.40-17:00: Margrete Auken, MEP: Flygtningedebatten i EU-
parlamentet.

17.00-17.45: Paneldebat: Udvalgte danske politikere og 
oplægsholderne. Synspunkter fra publikum.

17.45-18.00: Sammenfatning og afslutning ved Karsten Fledelius, Formand, 
Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder.

Alle er velkomne: Tilmelding senest tirsdag den 5. april er obligatorisk på:

www.fnforbundet.dk / Det sker i FN-forbundet  

Samtidig betales konferencegebyr på kr. 50,-

http://www.fnforbundet.dk/

