
Referat fra demonstration foran Sandholmlejren 
6. april 2014 

 
Tovholder: Susanne Graae 
Referent: Gerd Gottlieb 
 
Ca. 25 deltagere. 

 
 

1.   Tovholdere/referenter til kommende demonstrationer 
20.4. (påskedag) Henrik og Mottlow. Men efterfølgende søndage er endnu ubesatte, og vi opfordrer 
indtrængende til, at man melder sig til tjansen. 
 
2. Underskriftindsamlingen. Vi drøftede beslutningsprocessen, formålet samt hvem,  
der er hovedansvarlige for forvaltning af indsamlingen, herunder at den kommer i omløb og holdes i 
gang over nettet. Styregruppen er de ansvarlige, men hver i sær opfordres vi til at formidle 
indsamlingsadressen http://www.skrivunder.net/gor ud i vores respektive netværk. Der blev 
efterlyst en vejledning i, hvordan man underskriver. 
 
3.   Møde med FN´s menneskeretskommissær. Bente Rich var med til mødet med kommissæren i 
november 2013. Bente havde fremsendt det notat (briefing document), som hun havde udarbejdet til 
mødet, og Susanne Graa læste det op i resumé med vægt på asylbørnenes situation og problemerne 
ved psykisk sygdom. Bente havde oplevet stor lydhørhed fra kommissærens side under selve mødet. 
(Kommissærens rapport er udkommet den 24.3. Kan læses via Refugees Welcomes hjemmeside. 
(gg)). Vi talte om, hvordan vi som BfA-ere med kontaktpersonserfaringer også kunne have været 
med til at bidrage til kommissærens indsamling af dokumentation. Hvordan kan vi komme på listen 
af høringsberettigede en anden gang? 
 
4.   Kvindegruppen i Center Kongelunden. Gerd Gottlieb opridsede en aktuel status på arbejdet i 
BfA´s kvindegruppen i Kongelunden, hvor man siden gruppens start i 2008 har været i kontakt med 
108 kvinder. Pt er den aktive deltagerkreds af kvinder fra centret på ca. 25 – heraf flest afghanere 
dernæst iraner og somalier. (Det er desværre blevet sværere i tide at nå at tilbyde kvinderne 
vejledning mht deres asylsager, da det indledende store interview i Udlændingestyrelsen med de 
nye fremrykkede sagsbehandlingstider næsten altid allerede er gennemført, når vi møder kvinderne 
– i modsætning til tidligere, hvor vi i en del tilfælde kunne nå at hjælpe kvinderne frem til en 
rådgivning (gg)). 
 
5.   Debatten om børnekonventionen. Nina Lørring havde sendt os en skriftlig redegørelse om 
debatten i kølvandet på DR2´s udsendelse (24.3.) ”DR2 undersøger – udviste børn” og om den nye 
praksis med anvendelse af § 9 c. stk.1. Nina henviser bl.a. til en god artikel om emnet i Information 
den 4.4., og hun konkluderede, at vores krav om inkorporering af Børnekonventionen – også i 



udlændingeloven er superaktuelle. Kirsten Bitsch gjorde opmærksom på, at justitsministeriets 
praksisændring fra november 2013 har betydet, at man ved afslag nu er begyndt at vejlede om 
mulighed for at søge om, at få sin sag vurderet i forhold til § 9c. stk. 1, der specifikt nævner 
hensynet til ’barnets tarv’. Denne ændring rejser nye spørgsmål og forhåbentlig nye muligheder. De 
sager, der i den forbindelse har været omtalt i pressen, har handlet om afslag på forlængelse af 
humanitært ophold. Michala Clante Bendixen oplyser, at hun vil arbejde for, at long-stayers sager 
med henvisning til §9c stk.1 genoptages, idet hun mener, at hensynet til ’barnets tarv’ må være 
vigtigt og uomgængeligt i alle asylsager, hvor der er børn involveret.  
 
6.   Demonstrationen på Kultorvet d. 22. marts. Jørgen Kirkegaard fortalte om en vellykket 
demonstration med gode taler af Nanna Carlsen, Bente Rich og Tue Magnussen. Tidspunktet kl. 13 
var velegnet, og det var indtrykket, at det mildere vejr gjorde de forbipasserende mere lydhøre. Der 
var blevet uddelt godt 1000 flyers (restoplaget er nu på 7.000) Der var fra forsamlingen stor ros til 
disse nye flyers.  
 
7.   Nyt vedr. demonstration d. 1. maj 2014 i Fælledparken. Der efterlyses aktive til at gå med 
vores banner, samle underskrifter og dele flyers ud. Tilmelding til Styregruppen. Vores deltagelse i 
Fælledparken vil blive annonceret på hjemmesiden. 
 
8.   Nyt vedr. Folkemødet på Bornholm. Intet nyt. 
 
9.   Eventuelt. 

• Susanne Graa fortalte om et meget fint arrangement, ”Drømmespor”, i Lindevang Kirke, 
hvor børn fra Frederiksberg og asylbørn i fællesskab havde tegnet deres drømme og 
forestillinger.  

• Jørgen Kirkegaard havde medbragt nyest udgave af NEWTIMES – asylansøgernes blad 
udgivet via Røde Kors til uddeling i vores kreds. 

• Jytte Helle omdelte flødeboller medbragt i glæde over en – måske – lille åbning i Karen 
Hækkerups holdning mht asylbørnene.  

 
Og så sang vi Barndommens Land til slut. 
 
8.4. Gerd Gottlieb 


