
Referat fra BfA’s Kongelundsgruppes demonstration søndag d. 4.sep 2016

Syv bedsteforældre var mødt op i regnvejret, - flere havde meddelt, at de var forhindret.
Den nye placering af banneret blev hilst med glæde. – og efter kort tid gik vi indendørs !

Gruppen gav hurtigt tilslutning til Ulla Libergs tanker om at forsøge at få Amos Oz’s lille bog 
”Sådan helbreder man en fanatiker” udbredt på gymnasier eller på anden måde. Tankerne vil blive 
fremlagt på det kommende Stormøde.
Bogen kan med lidt held lånes på et bibliotek, så man evt. kan orientere sig. - Bogen er fra ca. 2008.

Jørgen refererede kort fra vores deltagelse i Folkemødet på Møn lørdag d. 27. aug.. Det havde været
ganske vellykket med god stemning, central placering og 150 flyers uddelt. Bl.a. var han glad for
lange samtaler med tre centrale politikere, Xenia Stampe, Mette Gjerskov og Rasmus Nordkvist. 

Tove refererede lige så kort fra Kulturmøde Mors, som fandt sted 24.-26. august. Hun havde 
deltaget som med i Kvinder i Sort. Der havde været stor interesse for deres sag, afslappet stemning, 
og hun opfordrede til, at BfA overvejede at deltage næste år, trods den lange afstand.

Alice fortalte om den Velkomstfest for flygtninge, som Frederiksberg Kommune afholder i Forum
lørdag den 10. sep. Kl. 12-21. Festen sigter især på at lette flygtninges adgang til at få arbejde, men 
relaterede emner berøres også. Bedsteforældre for Asyl deltager med en stand, og Alice opfordrede 
til, at nogle meldte sig til at tage vagter her. Tove, Birgit og evt. Torben meldte sig. – En mail om m
denne ”fest” er udsendt, og emnet vil blive behandlet på det kommende stormøde.  

Tove fortalte om Dansk Flygtningehjælps Asylnetværk, hvor en broget blanding af NGO’er har en 
god, direkte kontakt til flygtningehjælpen. Næste møde er 26.9. kl. 15.30-17,  hvor bl.a. begravelser 
af flygtninge og de nye (foreslåede) stramninger vil blive behandlet. Alice ville gerne på maillisten.

Birgit og Helge fortalte, hvordan det gik for Erfan og Kaiwan i det forfærdelige ”udrejsecenter”
Kærshovedgård ved Ikast.  Der var enkelte lyspunkter, bl.a. var der blevet arrangeret en vellykket 
weekend-tur med en god halv snes af de unge i et godt sommerhus. Men forfærdeligt er det 
alligevel. – Deres helt urimelige behandling i det danske flygtningesystem er beskrevet i 
Information d. 13.8.2016.

Aktuelle politiske emner blev kort berørt, bl.a. lukningen af teltlejrene og små pip fra nogle få 
anstændige(?) borgerlige  – hr. Pind m.fl.. Der var enighed om, at det var nogle meget små 
fremskridt.

Referent: Jørgen
Næste demonstration foran Kongelunden er søndag d. 2. okt. kl. 14  


