
Referat af demonstration foran Sandholm søndag 6. december 2015

Tovholder Gerd Gottlieb
Referent Karin Hartkopp
19 Bedsteforældre

 Ad.Punkt 1

Siden sidst

Gerd Gottlieb lagde ud med, at Ulla Sandbæk burde have en tapperhedsmedalje, da 
hun som den eneste Bedsteforælder dukkede op til den aflyste demonstration sidste 
gang- Undskyld Ulla, at du ikke havde fået beskeden tids nok til ikke at komme, men 
på den anden side, så er vi taknemmelige for, at vi stadig kan sige, at vi står der hver
gang – uanset vejret. 

Gerd Gottlieb fortsatte med at nævne nogle af de mange begivenheder, der er sket 
siden sidst, og som har interesse for os:

• 11.11 i Pol. de filippinske au pair- kvinder, der opholder sig i de rige kommuner, 
tæller med ved fordeling af flygtninge.

• 12.11. indførte Sverige midlertidige grænsekontrol - stikprøver - ved den 
dansk-svenske grænse Blød model – registrering med afvisning af folk uden 
identitetspapirer, som ikke vil søge asyl i Sverige. Sverige planlægger meget 
hårde stramninger og overvejer desuden at lukke Øresundsbroen for at indføre 
id-kontrol.

• Pol 20.11. Ulandsbistanden skæres fra 0,87 til 0,71 %. Men reelt anvender vi 
nu kun 0,5% til ulandene, da resten skal dække modtagelse af asylansøgerne.

• 21.11. Lars Løkke Rasmussen har trukket DK´s løfte om at tage 1.000 af de 
europæiske flygtninge.

• 23.11. Børn skal ikke interneres. Pressemeddelelse fra BfA. 29.11. Ole 
Bergmann på BfA´s vegne i Frederiksborg Amtsavis

• Slutningen af november åbnede teltlejren med plads til efterhånden 250 enlige 
mænd i Thisted. Skal sættes i relation til at sagsbehandlingen OM-samtaler 
(Oplysnings og Motivsamtaler) for de nyankomne først kan påbegyndes til 
november 2016! Så længe skal man nu vente, uden at vide, om man er købt 
eller solgt – herunder om man kan søge om at få sin familie til landet – hvilket 
varer 3 år for flygtninge med §7 -3-status. Skal evalueres efter jul. Dernæst 
planer om tilsvarende teltlejre i Herning og Haderslev.

• Lovforslag til høring om transportøransvar i forbindelse med midlertidig 
grænsekontrol       (frist på en uge!) Bus-, tog- og flypersonale ansvar med 
bødestraf for at sikre at alle, der rejser ind i DK har legitimation i orden. Skal 
sættes i kraft, hvis DK beslutter at indføre grænsekontrol.

• 3.12. Nej ved afstemningen om afskaffelsen af retsforbeholdet. Der blev udtrykt
både glæde og frustration over resultatet.

• Mette Roerup fortalte, at BfA var blevet inviteret til at deltage i en UNICEF –
konference. Meget fint, og vi kan se frem til at blive inviteret igen. Vi skal at 
medbringe vore pjecer.

• Mette Roerup fortalte om den syvårige uledsagede Maya fra Palæstina, der har 
fået tilladelse til familiesammenføring med sine forældre – dog kræver 
myndighederne, at hun selv betaler udgifterne hertil!!! Mette Lundsfryd, der er 
kontaktperson for Maya og ven af familien, har startet en indsamling af penge 
til flybilletter til forældrene. Hvis nogen har lyst til at bidrage med et beløb, kan 



det indsættes på

Reg. 4657 kontonummer 4135671973

• Karin Majgaard fortalte om Nordisk Konference om fattigdom, der afholdes i 
København 10. december. Yderligere oplysning og mulighed for tilmelding på 
www.nordicwelfare.org

• Mette Roerup fortalte, at styregruppen af Altinget er blevet bedt om at komme 
med et oplæg om civilsamfundets rolle i integration. Læs oplægget, der ligger 
som bilag til referatet.

Ad. Punkt 2

Ny brochure om Bedsteforældre for Asyl. Karin Majgaard

Karin fortalte om brochuren og uddelte det foreløbige resultat af gruppens arbejde. 
Det er vigtigt, at brochuren er helt up-to-date. Brochuren sendes til udtalelse i 
styregruppen. Til brochuren efterlyste Karin også billeder af flygtningebørn. Hvis 
nogen af jer ligger inde med egnede billeder, så kontakt lige Karin herom. 
(karin.majgaard@outlook.dk) 

Ad. Punkt 3

Regeringens nye asylstramninger

Da Nina Lørring var forhindret i at deltage i mødet, gennemgik Gerd Gottlieb

Regeringens nye asylstramninger dvs. en pakke med 34 tiltag. For at ”holde 
antallet af asylansøgere nede” - en lang række straffende og ydmygende 
foranstaltninger uden myndighedernes respekt for menneskerettigheder.  De 13 
punkter – de nederste i oversigten, som er beregnet på at blive sat i kraft af ved 
ekstra store tilstrømninger blev hastebehandlet (L64) på tre døgn fra fremsættelse 
endelig vedtagelse (kun Amnesty og IMR nåede at komme med høringssvar). Bl. skal 
private vagtværn kunne udføre politi/myndighedsopgaver. Ministeren skal kunne 
suspendere retten til at komme for en dommer inden for 72, timer dvs. frihedsberøve 
på ubegrænset tid uden at personen sættes for en dommer. Man skal selv ønske en 
dommer. Foranstaltningen kan også komme til at gælde børn. DF og A har foreslået 
statsdrevne barakbyer. 

Hvad betyder de nye stramninger for vores fokuspunkter: Børnekonventionen  og de 
lange ophold i centrene – samt for vores kontaktpersonsarbejde?  

• Henrik Mottlau: Pinligt, at vi piner, straffer og ydmyger herboende flygtninge for
at holde nye væk.

• Philip Hollingbery: Det at holde mennesker indespærret er en slaveholdning. 
Utroligt, at det ikke debatteres mere i pressen. 

Ad. Punkt 4

Info om arbejdet med nye protestformer i ”Modstandsgruppen i Welcome to 
Denmark”

• Mette Roerup fortalte om stormødet i Børnebørn for Asyl 18.11 (ca. 50 
deltagere, heraf to BfA´ere). om nye protestformer. Modstandsbevægelsen 
hedder nu Modstandsgruppen i Welcome to Denmark - paraply for bla.  Ingen 
udvisninger uden modstand, og BBfA. De vil på forskelig vis aktionere mod 
asylstramninger. Gruppen har udarbejdet en brochure om civil ulydighed. Der er
nedsat en række arbejdsgrupper.

BfA er enige i meget, men vi skal i hvert enkelt tilfælde vurdere, hvorvidt det er 
noget, vi skal deltage i. Sikkert er det dog, at vi er imponeret af deres gå-på-mod.

http://www.nordicwelfare.org/
mailto:karin.majgaard@outlook.dk


• Arne Normann fortalte, at han har et møde om civil ulydighed på Aarhus Teater 
13.1. og han håber meget at kunne have nogle af de nye brochurer med til 
mødet. Karin Majgaard mente nok, at det er realistisk.

• Leif Bork Hansen påpegede det fine resultat af vores gadedemonstrationer, og 
der var stor opbakning fra deltagerne til hans forslag om, at vi genoptager 
disse. 

Der blev også diskuteret om forskellen på metoderne afhængig af, om det er 
offentligheden eller politikerne, vi vil have i tale. 

Ad. Punkt 5

Ny rapport fra Børnerådet om uledsagede børn.

Gerd Gottlieb fortalte om Børnerådets undersøgelse fra oktober 2015: Man har brug 
for både hjælp og held.

Den kan læses på deres hjemmeside www.boerneraadet.dk  Den er særdeles 
læseværdig. 

Ad. Punkt 6

Nyt initiativ i forhold til anvendelse af Konventionen om afskaffelse af alle 
former for vold mod kvinder (CEDAW)

Gerd Gottlieb delte en meget fin brochure ud, udgivet af tre udlændingeadvokater. 
Brochuren er foreløbig på engelsk og dansk. Den henvender sig til kvindelige 
asylansøgere og oplyser om kvindespecifikke grunde til forfølgelse, som kan berettige 
til asyl. Forhold som kvinder i mange tilfælde ikke selv er opmærksomme på eller 
spontant vil nævne af kulturelle og psykologiske grunde. Hvis der ikke er taget hensyn
til krænkelser ifølge CEDAW i en afgørelse, kan den ankes til CEDAW-kommissionen, 
og dette har opsættende virkning. Det er dog ikke sikkert at DK vil rette sig efter 
udfaldet. Man kan se brochuren på www.asyltilkvinder.dk Den er kort, velformuleret 
og overskuelig. 

Ad. Punkt 7

Referent og ordstyrer samt fastsættelse af datoer for kommende Sandholm-
demonstrationer 

• Vi fastholder 2. og 4. søndag til vores demonstrationer.

• Næste demonstration foran Sandholm er således søndag 27.12.

Tovholder/ Referent Nina Lørring og Karin Majgaard.

Nina medbringer gløgg og beder os medbringe rester af julesmåkager.

• Første demonstration i det nye år 2016 er søndag 10.1. hvor Leif Bork Hansen 
og Mette Roerup er tovholder/referent. 

Ad. Punkt 8

Eventuelt 

• Efterlysning: Er der nogen, der har kontakt til Ellebækfængslet?

• Leif Bork Hansen meddelte, at han fredag 8.1. 2016 deltager i et tværreligiøst 
arrangement arrangeret af gruppen Vi vil ikke splittes. Tilmelding kan foretages 
på Facebook under gruppen En aften for mangfoldighed

• Svend Erik Jensen viderebragte en hilsen fra sit barnebarn Victoria, der nu slår 
sine folder i Haderslev og derfor pt. ikke er aktiv i BBfA i København. Vi sender 
Victoria varme hilsner. Haderslev må for en tid nyde godt af hendes indsats.

http://www.asyltilkvinder.dk/
http://www.boerneraadet.dk/


• Karin Hartkopp foreslog, at der ved hvert referat nedskrives, hvem der har 
banneret m.m.

• Henrik Mottlau mindede os om, at man kan købe badges og klistermærker af 
ham til eventuelle julegaver. Det blev foreslået, at lægge vores logo ind på 
hjemmesiden, så man derfra kunne kopiere til julekort og lign. (referentens 
kommentar: Øverst i venstre hjørne er vores logo, og det kan let kopieres og 
derefter sættes ind, hvor man nu ønsker det)

• Bedsteforældre foran Sandholm sender vores varmeste tak og ønsket om en 
glædelig jul til Erik Hansen, der også i år har sendt os et fint julekort.

• Gerd Gottlieb gjorde opmærksom på, at også Asylret hver dag bringer et 
julekort, som de sender ud via deres mailingliste 

Tro det eller ej. Mødet sluttede trods den omfattende dagsorden på slaget 15, takket 
være Gerds venlige og stramme ledelse af mødet. Vi nåede lige akkurat at synge 
Barndommens Land, inden regnen kom. 

Gerd Gottlieb tog banneret med hjem og sørger for, at det er ved demonstrationen 
den 27.12. 

KH

 

 

Bilag til referat af demonstration foran Sandholm søndag 6. december 2015

 

INTEGRATION

 

Når flygtninge ankommer til Danmark er politikernes ønske, at de så hurtigt som 
muligt bliver integreret i det danske samfund. Efter regeringens mening sker det ved, 
at flygtninge og indvandrere kommer i arbejde hurtigt. Helst skal de kunne tale dansk 
med et minimum af danskundervisning. Den enkelte flygtning har værdi efter hvor 
meget, vedkommende kan yde på arbejdsmarkedet. Der er ringe interesse for, hvilken
”bagage” den enkelte kommer med i form af uddannelse og traumer efter en ofte 
uhyrlig og meget vanskelig flugt fra hjemlandet. De har måttet efterlade alt og ofte er 
familien blevet adskilt, så kun en enkelt fra familien er kommet i sikkerhed. Denne 
situation kan og ønsker det offentlige system ikke at forholde sig til. 

Derfor spiller civilsamfundet en utrolig vigtig rolle, hvis en integration skal lykkes.

 

CIVILSAMFUNDETS ROLLE

 

Hvorfor nu det? At komme i arbejde må da være det vigtigste!!

At komme til et nyt land med en meget anderledes kultur end den de har med 
hjemmefra, kræver en stor indsats af såvel flygtninge som af de mennesker, der 
modtager dem, hvis integrationen skal lykkes. Når flygtninge fra første dag mødes 
med, at de er et problem for samfundet, så kan motivationen for at blive integreret 
hurtigt forsvinde. De fleste kommer med en positiv holdning til at blive integreret og 
mødes de med åbenhed og venlighed ansporer det til, at de bliver en del af 
samfundet. 

Der har i flere år været grupper i det danske samfund, som har påtaget sig på frivillig 



basis at støtte og hjælpe flygtninge til at navigere i det danske samfund. B.f.A. er en 
af disse grupper, som har taget del i dette arbejde. De har påpeget overfor 
myndighederne, hvordan lange ophold i asylcentre og mange flytninger fra sted til 
sted har medført psykiske problemer især for børnene. En del har påtaget sig at være 
en slags støtteperson for såvel familier med børn og unge uledsagede flygtningebørn. 
Det er rigtig svært at forstå de sociale spilleregler her, det er svært at kontakte skoler,
myndigheder, forstå lovgivningen og møde op hos udlændingeservice. Ikke mindst 
sproget kan være et problem, hvis man i lang tid bor på et center, hvor der hersker en
babyl onsk forvirring af sprog. Her er en kontaktperson, som ikke forbindes med 
myndighederne væsentlig for at flygtninge kan begynde et liv i Danmark.

Det at mødes menneske til menneske og forstå, at vi har de samme ønsker for vores 
børn og vores liv, nemlig et liv i tryghed og mulighed for uddannelse til vores børn gør
at vi kan mødes på lige vilkår.

Bevægelsen ”venlig boerne” har vist, at danskerne i langt højere grad end politikerne 
har troet, ønsker at modtage og støtte flygtninge, så de føler sig godt modtaget. At 
der er mennesker, som er villige til at give både tid og muligheder, som medvirker til 
at udnytte de resurser de fremmede kommer med. Flygtninge bliver introduceret til 
det danske foreningsliv, så der skabes venskaber og gode sociale kontakter.

 

Det er derfor katastrofalt at regeringen nu har nedsat ydelserne til flygtninge, så de 
ikke får mulighed for at deltage i det sociale liv i kommunerne, og at børnene ikke får 
relationer til andre børn gennem foreningslivet.

Planerne om at anbringe flygtninge i såkaldte flygtninge byer eller i teltlejre vil også 
vanskeliggøre integrationen. De placeres ofte på isolerede steder, så kontakt med 
danskere vanskeliggøres. Samtidig kan det almene boligselskab K.A.B. vise, at når 
flygtninge flytter ind i ledige lejligheder, ja så opstår der et fælleskab, som er til glæde
og gavn for alle.

En god integration kræver respekt for hinanden og villighed til at acceptere 
forskelligheder.

De stramninger, som regeringen nu indfører på flygtningeområdet med 
socialdemokratiets    støtte, vil helt klart forringe eller helt ødelægge muligheden for 
en integration.  Korte ophold, usikkerhed om forlængelse, manglende ret til at arbejde
samt vente 3 år på familiesammenføring og endelig en minimumsydelse at leve for. 
Det vil kun medvirke til psykiske lidelser og stor usikkerhed. De bliver andenrangs 
borgere i det danske samfund.

Det er bestemt ikke fremmende for integration.

 

Mette Roerup, Bedsteforældre for asyl, B.f.A.

December 2015    


