Referat af BFA møde i Kongelunden søndag den 2.oktober, 2016.
Vi var otte deltagere.

1. I relation til referat fra seneste stormøde drøftede vi muligheden af at finde et andet mødested for vore
demonstrationer om søndagen. Vi kunne ønske os en lokalitet, hvor vi er mere synlige, jvf "gamle dages"
demonstrationer på hverdage uden for Integrationsministeriet. Kongelundsgruppen ønsker emnet taget op
igen på det kommende stormøde med henblik på evt. beslutning om ændret mødested.

2. I går, lørdag den 1.10., var der på Christansborg Slotsplads demonstration imod bombningerne over
Aleppo. Demonstrationen var indkaldt med få dages varsel på initiativ fra Gæstfri Halsnæs og andre. Nagieb
Khaja (dansk journalist, debattør og krigskorrespondent) og Hajfa Awad (dansk/syrisk læge) var talere og
opfordrede til handling. Deres taler var øjenvidneberetninger om de ubegribeligt uhyrlige angreb på
civilbefolkning, hospitaler og hjælpeorganisationer.
Det anslås, at der var mellem fem hundrede og tusind demonstranter, og BFA var repræsenteret ved både
Sandholm og Kongelunden. En indsamling til "de hvide hjælme" indbragte på få min. godt 80.000 kr ved
mobilpay. Demonstrationen blev omtalt i såvel radio som tv.

3. Birgit og Helge fortalte om besøg på Kærshovedgaard hos de to unge mænd, brødre, som de længe har
været støttepersoner for. Kærshovedg. er jo et tidligere fængsel, og beboernes vilkår virker da også
fængselslignende. Da brødrene ikke samarbejder om udsendelse, må de ikke få danskundervisning, de får
ingen penge, har ringe mulighed for adspredelse, og de bor meget trangt. De omtaler personalet som
imødekommende, venlige. Den yngste, som er 20 år, har skriftligt inviteret integrationsministeren på
besøg. Hun tog imod invitationen og aflagde besøg under betydelige sikkerhedsforanstaltninger. Men
nogen god kontakt med ministeren var der ikke, ej heller konkret udbytte af samtalen.
De to unge mænd får mulighed for at fejre jul hos B.og H., som de plejer.

4. EM fortalte om Røde Kors's vellykkede åbent hus arrangement den 9. september. Makmoud holdt
velkomsttalen. Arrangementet var velbesøgt, og gæsterne blev delt i to grupper, som fik grundig
information og rundvisning, herunder også besøg i private hjem, bl.a. hos Makmoud, som er journalist ved
bladet New Times (Refugees. Report. Life.)

5. Hanne fortalte om kommende initiativer, som er muliggjort, takket være at der fortsat er penge i
"blomsterfonden". Der bliver arrangementer for børn i efterårsferien, og der planlægges en udflugt for
ældre beboere i lighed med den meget vellykkede tur i sommer.

Med venlig hilsen
Else Margrethe

