
 

 

Referat af møde på SANDHOLM 21.sept. 2014 
 

Mødeleder: Arne Normann (AN) 
Referent:     Bent Ingerslev. 
Deltagere:    21 
 
Ad 1:  KORTE MEDDELELSER: 
            
           Rettelse fra forrige referat: Man kan kun gå fra "Ny hjemmeside 
           til  Gammel hjemmeside" 
 
            Artikel om Børnekonventionen - Politiken den 17. september  af bl.a. 
          Mimi Jacobsen. - kan anbefales 
 
           Artikel af Per Schulz Jørgensen om "Barnets tarv" i Politiken  den 20 .  
           september anbefales ligeledes. 
 
Ad 2:   MØDEDAGE: 

           Vore mødedage på SANDHOLM  ændres fra 1. og 3. søndag til 

           2. og 4. søndag 

            DVS at.   6. OKTOBER UDGÅR. Næste møde er :  12.oktober. 
 
AD 3.   DEBAT/ORIENTERING OM STORMØDE 
 
            AN gav et ganske kort resume af mødet. 

            Alle udtrykte tilfredshed med mødet - Det blev fremhævet, at gennem- 
            gangen af det udsendte udkast med B.f.A's 10 krav blev dygtigt  
             gennemført af  mødeleder Knud  Vilby med Henrik Mottlau ved  

            computeren. Alle deltagere følte, de havde været med i en proces. 
 
Ad 4.   ORIENTERING OM MØDER. 
 
            AN gennemgik det hidtidige forløb, nemlig at man ønsker at  

            gennemføre 3 måske 4 møder:  1 i Odense - 1 i Århus og 



 

 

            1 måske 2 i hovedstadsområdet. 

             Emne: Børnekonventionen.  

             Tanken er, at det skulle være en opfølgning af "fredagsmødet" på 
             Bornholm - gerne med samme panel, der har givet udtryk for, at 
             de  gerne vil "træde op" igen, hvis det er muligt. 

             Disse ting arbejdes der på, ligesom man skal have fundet egnede  
             lokaler -  
              Tidsrammen: Uge 44 i Odense.   -   Uge 45 i Århus. Uge 46 i 

              København.. Men det er svært at få til at hænge sammen. 
 
               AN efterlyste navne som oplæggere - Per Schultz Jørgensen blev 

               nævn - Men: kom frem med emner, hvis I har nogen i tankerne. 

                Gerd Gottlieb kom med den ide, at man kunne få f.eks. Henrik 

                Goldschmidts børnekor fra Nørrebro med, hvis, det stadig 
eksisterer  
                 Det vil blive undersøgt. 

                 Kirsten Bitsch foreslog Børneombudsmanden, der p.t. er en  
                 kvinde, som indleder. 
                 Lokalemuligheder: Politikens Hus og Vartov - blev nævnt -  
 
Ad 5:       ORIENTERING OM Folkemødet 2015. 
 
                 På Stormødet var der enighed om, at vi skal med også i 2015. 

                 AN orienterede om foreløbige planer om telt/stade  og samarbejde 

                 med andre organisationer, som omtalt på Stormødet. 
                 AN efterlyste ideer til events 
 
 Ad 6.        Tovholdere til kommende sandholmmøder 
 
                 12. oktober.    Karin Hartkopp og Leif Bork. 
                  26, oktober.    Gerd Gottlieb og Inge Lynge  
 
 
 
 



 

 

Ad 7.        EVENTUELT 
                 Leif Bork  meddelte, at møderne på Kultorvet genoptages. 

                Første gang 1. november kl. 11 til 13. 
 
                 Leif Bork fortalte om et henvendelse fra en pakistansk far: . 
En pakistansk far henvendte sig for et stykke tid siden til mig. Han har boet i Danmark siden 1990. 
Har aldrig modtaget hjælp fra det offentlige. Han har to voksne børn, der begge er født i Danmark. 

Er blevet skilt for mange år siden, men blev i 2003 gift igen med en pakistansk kvinde. Hustruen 

søgte straks familiesammenføring med sin mand, men det blev nægtet, og hun flyttede derfor til 
mandens familie i Pakistan, hvor hun boede i hus sammen med sin svigermor og svoger. Manden 
rejste to til tre gange om året til hustruen i Pakistan, desuden talte de dagligt sammen på Skype. De 

har nu fire mindreårige børn. Svigermoderen døde for flere år siden. Hustruen fortsatte med at bo 

hos svogeren og dennes familie, men da svogeren pludselig døde, søgte hun sammen med sine 

børn om at komme til Danmark og det lykkede i november 2013. Hun og børnene søgte straks 

familiesammenføring. Børnene fik dette, men hustruen fik afslag. Selvom manden har boet i 

Danmark i 24 år og har selvstændig virksomhed, så han kan forsørge sin familie, skal moderen 

udrejse af Danmark. Børnene er begyndt i skole, den mindste i børnehave. Myndighederne har 

vurderet, at ægteparret har større tilknytning til Pakistan end til Danmark, hvorfor moderen skal 
udrejse af landet straks.  
Som Udlændingenævnet skriver, efter at Udlændingestyrelsens afgørelse har været anket til 

nævnet: “Hvis ikke moderen allerede er udrejst af Danmark, påhviler det hende straks at gøre dette.

”  
Faderen har ingen mulighed for at flytte sin virksomhed til Pakistan og etablere sig der. Faderens 
erhverv er familiens eksistensgrundlag. 
Altså skal hun udrejse og skilles fra mand og børn. 

Afgørelsen er truffet af Udlændingenævnet, og der er ingen yderligere ankemuligheder i Danmark.  

Jeg er ikke i tvivl om, at en sådan adskillelse strider imod FN’s børnekonvention. 

I FNs børnekonvention artikel 3,1 står der:  

“I alle foranstaltninger vedrørende børn, hvad enten disse udøves af offentlige eller private 

institutioner for socialt velfærd, domstole, forvaltningsmyndigheder eller lovgivende organer, skal 

barnets tarv komme i første række.” 

Børnehavelederen for det yngste barn har anført i en erklæring, som var vedlagt mit brev til 

Flygtningenævnet: 

“Alle børn har ret til to forældre 

Børnene har hele deres liv været sammen med deres mor 



 

 

Det vil være et psykisk og fysisk svigt at adskille børnene fra deres mor 

Det vil have konsekvenser for børnenes psykiske udvikling.” 

Mon der kan samles en gruppe bedsteforældre, der sammen med mig vil være behjælpelig med at 

udforme en klage til Den Europæiske menneskerettighedsdomstol? 

Jeg har fået 14-dages frist til at henvende mig til Udlændingenævnet, hvis der er nye oplysninger i 

sagen, og det vil jo være en ny oplysning, hvis vi er en gruppe bedsteforældre, der har indbragt 
sagen til Strasbourg. 
Mange hilsener  

Leif Bork Hansen 

Tlf. 21387338,  mail: leif.bork.hansen@gmail.com 

Virum Stationsvej 143 st., 2830 Virum 

 
Leif vil klage til "Den europæiske menneskerettighedskommision" 

i håb om, at det vil have opsættende virkning. Leif indbyder til et 

"Skrivemøde" hos ham på VIRUM Stationsvej 143 i VIRUM 
Torsdag den 25. oktober kl. 10 - 
Kirsten BITSCH  anbefalede, at man benyttede læserbreve også i 

Lokalaviserne for at fortælle om dette tiltag. 
 
Gerd  Gottlieb fortale om en koreograf. - Ingrid Tranum Velasques- 
der  er i gang med at  lave en danseforestilling  for 9 - 13-årige børn   

på flugt. Ønsket er at skabe en forståelse for en virkelighed, der    

ligger  langt fra, hvad de fleste børn i Danmark kan forestille sig. 
Ingrid arbejder sammen med Trampolinhuset, og vil meget 
gerne i kontakt med f.eks. Bedsteforældre for Asyl for at for- 

tælle os om projektet, som måske kunne bruges til vore events. 
 
 
Klokken ca. 15 sluttede vi mødet med vores sang.                                  


