
Referat af demonstration foran Sandholm søndag 12. oktober 2014 
 
Tovholder:Leif Bork Hansen 
Referent: Karin Hartkopp 
Deltagere: 45 bedsteforældre, 3 repræsentanter fra Gæstfrie i Halsnæs, 3 nyligt ankomne syriske 
flygtninge. 
 
Det var et fantastisk godt møde, men aldrig før har jeg skullet notere så mange oplysninger og 
begivenheder. Jeg forsøger at få så meget med som muligt, men jeg er langt fra sikker på, at jeg får 
det hele med. Heldigvis har vi jo Ole Bergmann, der er så god til at lægge informationer ind på 
BfA's side på facebook. Jeg kan anbefale de bedsteforældre, der endnu ikke er på facebook, at 
oprette en profil. Der er mange gode informationer om vores bevægelse. Her kan man også følge 
med i, hvad der sker omkring foreningen Et gæstfrit Halsnæs. 
 
 
Ad. 1. 
Siden sidst. Herunder regeringens  forslag til nye stramninger 
 
Regeringens forslag om at nægte syriske flygtninge at søge familiesammenføring før efter et år fik 
ekstra aktualitet, da vi før mødets begyndelse blev mødt af tre mænd, der indtrængende bad om 
hjælp til at få deres familier til Danmark. Leif, der ikke kender ordet nej, tilbød straks at hjælpe 
dem. Spørgsmålet er, om de kommende stramme regler også kommer til at gælde for de flygtninge, 
der allerede er kommet hertil?  
Jørgen Gimbel  citerede fra netavisen www.altinget.dk: 
Danmark snart eneste land i Norden uden børnekonvention 
LOVGIVNING: Sveriges nye regering vil inkorporere FN's børnekonvention i svensk lov. Dermed 
kan Danmark stå tilbage som det eneste land i Norden, der ikke har inkorporeret konventionen.  
Ulla Sandbæk fortalte, at de tal regeringen opererer med omkring flygtningetilstrømningen er 
fiktive.. 
Vi er rigtig mange, der er skuffede over Radikale Venstres opbakning til den  nye stramme 
udlændingepolitik - men heldigvis er der kræfter i partiets bagland, der også er skuffede.  
 
 
Ad.2. 
Nyt om den udvisningsdømte pakistanske mor  
Leif fortalte, at den lille skrivegruppe, der ved sidste demonstration blev nedsat til at skrive et brev 
til pressen om den pakistanske familie fra Lyngby har skrevet et fantatisk brev. Brevet er blevet 
optaget i Frederiksborg Amtsavis, Kristeligt Dagblad og lokalavisen Det grønne Område. 
Enhedslisten vil nu tage sagen op på Christiansborg. Heidi Hansen sidder netop nu og arbejder på 
en udgave af brevet, som skal sendes til UHNCR. 
Leif roste alle medlemmer fra skrivegruppen for deres store engagement, og han opfordrede til, at vi 
også fremover benytter metoden med at flere sætter sig sammen og skriver. I dette tilfælde bestod 
gruppen af: Leif og Heidi Bork Hansen, Ingeborg og Jørgen Gimbel, Inge Lynge og Ulla Sandbæk, 
Kirsten Bitsch, Nina Lørring. 
 
Ad.3 
Gæstfrie i Halsnæs 
Der var tre aktive fra Et gæstfrit Halsnæs, der havde sagt ja til invitationen om at komme til 

http://www.altinget.dk/


Sandholm og fortælle om deres initiativ der. Malin Westerlund sagde bl.a. følgende: 
"Gæstfrie i Halsnæs opstod den 19.9. som en reaktion på Halsnæs Byråds beslutning om at lukke 
asylcentret i Auderød i en tid hvor flere end 50 millioner mennesker er på flugt fra krig og 
elendighed. Vi arbejder for medmenneskelighed og insisterer på at Halsnæs - sammen med resten af 
Danmark skal vise anstændighed og bidrage til at hjælpe verdens flygtninge.  
Gæstfrie i Halsnæs er på vej med en støtteforening der har stiftende generalforsamling den 21.10. 
og som i første omgang skal gøre det muligt for Gæstfrie at kunne tilbyde flygtningefamilier med 
børn og et særligt behov for i en kortere eller længere periode at kunne opholde sig uden for 
asylcentrene et opholdssted i Halsnæs." 
 
Vi siger tak til de aktive initiativtagere. Heldigvis har deres protest haft pressens bevågenhed. Følg 
godt med. Der kommer nemlig flere gode initiativer fra Gæstfrie i Halsnæs. 
 
Ad. 4. 
Kort referat af odenseafdelingens debatmøde om ”Børnekonventionen i dansk asyl- og 
flygtningepolitik” 8. oktober. 
Ordstyrer: Jørn Nerup 
Debatdeltagere: 
Ulrik Dahlin, Journalist – Information 
Bente Rich, Speciallæge i børnepsykiatri 
Leif Bork Hansen, Præst – dømt for at skjule flygtninge. 
 
Det var et godt møde. Desværre kom der for få tilhørere. Glædeligt er det dog, at der var mange 
unge.  
Vi samler fortsat underskrifter til fordel for Børnekonventionens indkorporering i dansk lovgivning. 
 
 
Ad.5 
 Demonstration på Kultorvet lørdag den 1.november kl.13 -14.30 
Det blev nævnt om tidspunktet 13 - 14.30 er det rigtige. Nogle mente, at det var for sent. Det bliver 
spændende at se, hvor mange "nye" vi får kontakt med. 
 Judy Ryslander, der har rod i gårdsangertraditionen har lovet at komme med det musikalske 
indslag, og vi håber, at der kommer mange BfA' er, der vil være med til at samle endnu flere 
underskrifter.  
 
 
Ad.6 
Eventuelt 
Leif Bork Hansen henviste til det sidste nummer af bladet Fred og Frihed, hvor man kan læse om 
lægegruppens  arbejde, der blandt andet har resulteret i, at såvel læger som sygeplejersker ikke 
længere må deltage ved tvangsudvisninger. 
 
Bent og Else Ingerslev var meget deprimerede over at høre statsministerens åbningstale. Det er de 
ikke alene om, men Bents budskab var, at de bliver så glade, når de møder de mange aktive 
mennesker, der arbejder for et humanistisk samfund. 
 
Tue Magnussen foreslog, at vi samlede alle ubesvarede henvendelser, som vi har sendt til 
justitsminister Karen Hækkerup, og sendte dem til den nye justitsminister.  



 
Han gjorde også opmærksom på endnu en ulykkelig hjemsendelse til Kosova af en psykisk syg 
uden reel mulighed for at skaffe medicin. 
 
Endvidere nævnte Tue, at der for længe siden er indgået en aftale mellem Rederiforeningen og den 
danske regering om hjælp til bådflygtninge. Denne aftale betyder, at DK skal tage imod en del 
bådflygtninge. Hvad det konkret indebærer, fik jeg ikke med. 
 
Bente Rich har 80 eksemplarer af bogen Asylbørn i Danmark. Den vil kunne købes af BfA'er til en 
symbolsk pris. Nærmere herom senere. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Til sidst vil jeg forsøge at nævne kommende arrangementer: 
 
tirsdag 21. oktober 
Stiftende generalforsamling i Et Gæstfrit Halsnæs. Det foregår i den gamle fyrmesterbolig. 
Fyrrestien 1 Hundested. Kl. 19.00 
 
søndag 26. oktober 
Racismefri By og SOS mod Racisme demonstration under parolen: "Vi står sammen mod racisme 
og splittelse". Tid og sted annonceres senere. 
 
tirsdag 28. oktober 
Debatmøde i Aarhus om Børnekonventionen. Remisen. Skovgaardsvej 3 Aarhus C. 
Kl. 16.30 
 
lørdag 1. november BfA's demonstration på Kultorvet kl. 13.00 - 14.30 
 
torsdag 20. november  
HRM (Kvinder i dialog) demonstration om Børnekonventionen. Ved ankeret i Nyhavn  
Kl. 14.00- 19.00 
 
torsdag 20. november 
Markering af Børnekonventionens 25-års jubilæum. Nærmere herom senere, men naturligvis en 
oplagt lejlighed til at samle endnu flere underskrifter. 
 
fredag 21. november  
Trampolinhuset har inviteret BfA til indvielsesfest i deres nye lokaler kl. 15.00-17.00. Thoravej 7 
st, 2400 NV. Bemærk, at det er muligt at aflægge besøg i Trampolinhuset allerede nu. 
 
tirsdag 25. november 
Støttekoncert for Et Gæstfrit Halsnæs. Gjethuset i Frederiksværk. Kl. 19.30. Pris 200 kr. 
 
tirsdag 2. december 
Lysgudstjeneste  for verdens flygtninge i Københavns Domkirke kl. 17.00 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 



Næste demonstration foran Sandholm er søndag 26. oktober. 
Tovholdere er Gerd Gottlieb og Inge Lynge 


