Referat af demonstration foran Sandholm

16. marts 2014

Tovholder: Leif Bork Hansen, Referent: Karin Hartkopp og 27 aktive bedsteforældre

Punkt 1: Meddelelser
Leif Bork Hansen sendte nogle eksemplarer af bladet SOS mod Racisme
rundt.
Derefter læste han et personligt brev til Justitsminister Karen Hækkerup højt.
Gruppen foreslog at brevet blev sendt til Politiken. Det vil endvidere blive
lagt ud på vores hjemmeside.
Punkt 2: Tovholdere/ referenter til kommende demonstrationer.
Der er nu tovholdere til de to møder i april, men derefter er listen tom. Hvis
der ude blandt de mange aktive bedsteforældre skulle være nogen, der har
lyst til at være med til at stå for et møde, men måske er lidt usikker, så er det
en god idé at henvende sig til en, der har mere erfaring og ”parre sig”
hermed.
Punkt 3: Demonstration på Kultorvet, lørdag den 22. marts kl. 13.
Jørgen Kirkegaard er tovholder, og Nanna Carlsen og Bente Rich vil begge
holde tale.
Vi er enige om, at der skal være musik, men der er endnu ingen klare aftaler.
Jørgen fortalte, at der er blevet trykt 8000 flyers til vore kommende
arrangementer. Så selv om vi har været oppe på at uddele 1000 eksemplarer
på en enkelt demonstration, så skulle der være nok både til 1. maj,
Grundlovsdag og Bornholm.
BfA går ind for at arbejde på at få Børnekonventionen inkorporeret i dansk
lov.
De forsamlede bedsteforældre mente, at det er en god idé at starte en
underskriftsindsamlingsliste allerede ved demonstrationen på Kultorvet.
Sagen drøftes nærmere på Styregruppens møde på tirsdag 18. marts.
Punkt 4: Hjemsendelse af psykisk syge – trods advarsler.
Læs evt. artiklen i Politiken 13.3.
Alle fremmødte havde læst artiklen, og der var bred enighed om, at det er
mere end
uhyggeligt med en ”hemmelig database” At Danmark på

trods af advarsler fra fagmænd stadig sender psykisk syge tilbage til en uvis
fremtid, er ikke anstændigt.
Punkt 5: Eventuelt
Ulla Sandbæk efterlyste cykler til en herboende somalisk familie med 5
næsten voksne børn. Det drejer sig om tre herrecykler og to damecykler. Den
yngste dreng er 11 år, så der er vist snarere tale om en juniorcykel til ham.
Hvis der er nogen, der har en cykel til overs, så kan man henvende sig til Ulla
Sandbæk på tlf. 25 46 78 03
Tovholdere ved næste demonstration foran Sandholm 6. april er Gerd
Gottlieb og Susanne Graae. Vi formoder, at Susanne er blevet behørigt fejret
på dagen i dag, og vi sender et stort TILLYKKE.
Kl. 14.45 sang vi vores sang, og solen kiggede et kort øjeblik op over sin dyne.
Jeg syntes, den nikkede til os.

