Referat af BFAmøde i Kongelunden påskedag, 5/4-2015.

Vi var 12 fremmødte, heriblandt nogle der var med for første gang, VELKOMMEN!

1)
Lokalt fra Kongelundcentret:
-

En ung mand fra Kosovo er blevet udvist.

-

Vedr. Sagen om skimmelsvamp og ombygning af visse bygningerne, forlyder
det, at kvinder med børn stadigvæk bor i Centret, mens andre jo er flyttet til
Roskilde (bygninger på Sct. Hans område). Vi var desværre ikke helt
opdateret, idet folk som Else Margrethe, der er med i ”Kvindegruppen i
Kongelunden” ikke var tilstede.

-

Under mødet kom vi i snak med en ung mand, der kom ud til os. Han var fra
BURMA, tilhørende det muslimske mindretal i den nordvestlige del af landet
og søger asyl. Han var klar over hjælpemulighederne.

2)
Dragør skal modtage flere flygtninge, bl.a. fra Syrien. - En kvinde fra en gruppe af
frivillige borgere, snakkede kort med os på vej ned til Centret.
3)
9. april – Manifestation!!!
Henni kunne fortælle om en varslet demonstration imod udvisninger til Afghanistan,
som hun er blevet bedt om at videregive til Bedsteforældre for Asyl.
Det vil foregå den 9. april kl. 17 foran Justitsministeriet i Børsgade. Carsten Jensen
vil holde tale. Nedenstående gives her videre fra arrangørerne.
NO DEPORTATIONS TO AFGHANISTAN
The Afghan Ministry of Foreign Affairs contacted the Danish Ministry of Justice in the
beginning of March.

They call for a stop of forced deportations, because of several reasons - read them here in the
interview:
(read inteview with minister Ghulam Mortaza Rassouli: https://kabulblogs.wordpress.com/)
But Danish authorities don't care about that - they keep imprison and deporting people by
force - in silence !
We take this as an oppurtunity to meet.
No matter what will happen in the negotiations we will always be against deportations.
We will meet in front of the Ministry of Justice at 17.
Speeches will be by:
Carsten Jensen and more
Program and more will follow.
FB:https://www.facebook.com/events/434957559987543/
Read more here (in Danish):
http://www.information.dk/526218
http://www.information.dk/526220
http://www.information.dk/527742

4)
Vi skal huske at der er STORMØDE 6/5 kl 11 i Humlebæk
5)
- Og ellers brugte vi tid på at diskutere den politiske situation samt vores egen
Kongelunds-historie (a.h.t. de nyankomne), herunder hvordan vi orienterer os og
kommer i kontakt med hinanden via Torbens mailliste.
Torben blev udnævnt til KONTAKTPERSON (hans tlf.nr. er 3927.2143).
Jørgen uddelte det engelsksprogede-og-af-flygtninge-frivilligt-fremstillede tidsskrift
NEW TIMES til os alle.
Herefter lagde vi vejen om Centrets cafe, hvor en påske-fest var under opsejlning
(og en gruppe af næste kun mænd efter endt spisning skulle igang med musik og
dans.)
Referenten faldt i snak med en ung iransk asylansøger og hans gæst. Gæsten havde
fået asyl og var godt i gang med en teknisk uddannelse og asylansøgeren var ”i
praktik” hos en tømrer. Begge var ualmindelig søde og kloge at snakke med, så det
var en positiv oplevelse at slutte af med.
Ref Ulla Fischer

