
Referat fra BFAs møde ved Sandholmlejren d. 24.januar, 2016 -      kl.14-15.

Danmarks internationale positive omdømme er styrtdykket i forbindelse med 
Folketingets forslag til nye asylstramninger, med bl.a. inddragelse af 
flygtninges smykker, samt at flygtninge, der har opnået beskyttelsesstatus, 
først efter 3 år kan få deres familie til Danmark (§ 7 stk.3).Tirsdag den 
26.januar tredjebehandles de nye asylstramninger. Derfor arrangerer 
Bedsteforældre for asyl en demonstration samme dag på Nytorv (se nedenfor)!

Dette prægede demonstrationen foran Sandholm søndag den 24. januar – med
fint fremmøde!

Tovholder: Leif Bork Hansen, Referent:Brita Bastogi (og Røde kors serverede 
kaffe og småkager)

Dagsorden

1. Siden sidst:

Første dom er faldet for en 41 årig fra Jylland, der ikke vidste, at han ikke 
måtte hjælpe mennesker på flugt. Nogle undrede sig over politiets rolle – var 
de i tvivl om, hvad de skulle gøre?

To danskere på Lesbos, der havde hjulpet flygtninge i land fra en havareret 
båd, mens kystvagten ingenting gjorde, er blevet anholdt. Den ene er stadig 
fængslet. Har man ikke pligt til at hjælpe mennesker i nød? 

Vi udtrykker vores respekt for de dømte, og opfordrer alle der kan og vil til at 
støtte de dømte økonomisk. Bør der ikke oprettes en hjælpekasse/fond?

 

Socialdemokraterne bliver ved med at stramme – konkurrence med DF er 
åbenbart deres bedste kort til at få flere stemmer - ang. dette henvistes til en 
artikel i Politiken d. 21/1 – om udtalelse fra Mette Fredriksen, der indrømmer 
at have taget fejl, idet man burde have fulgt henvisningen fra de 
socialdemokratiske borgmestre, dengang de mente, man skulle sætte ind med 
stramninger.

 

Asylrets begravelsesoptog for menneskerettighederne. Lørdag den 23. januar 
2016 kl.14-16 gik fra Blågårds Plads med en sort kiste. På Dronning Louises 
Bro blev der stoppet op og i Kongens Have blev der sendt sorte balloner til 
vejrs. 

 

“Myndighederne udviser endnu en velfungerende familie fra Nepal. Det er i 
strid med al sund fornuft” (Peter Brixtofte, Politiken 21.januar 2016). 

Johanne Schmidt Nielsen har skrevet til integrationsminister Inger Støjberg og 
Ulla Sandbæk ønsker at blive holdt orienteret.

                  

Uropa opføres på Det kgl. Teater fra 29/1: “Europa står over for den største 
flygtningestrøm i nyere historie. Love, konventioner og menneskerettigheder er
under pres. I København har en gruppe asylansøgere fået stillet en scene og 



nogle dansere, musikere og kostumer til rådighed.” Der tilrådes at bestille 
billetter hurtigt.

Også Mungo Park vil opføre et stykke om flygtningebørn til april.

 

         2. Demonstration tirsdag den 26. januar kl.16-17,30, Nytorv, ved 
Strøget, 1450 København K i anledning af Folketingets tredjebehandling af nye 
forslag til asylstramninger.

Konferencier ved demonstrationen: skuespiller Anne Marie Helger.

Talere: Forfatter og samfundsdebattør Carsten Jensen, Filminstruktør Michael 
Graversen (“Drømmen om Danmark”), Line Søgaard fra “Welcome to 
Denmark.” Vicedirektør i Institut for menneskerettigheder Louise Holck. Syrisk 
musikgruppe ved Ismail Mala Omar spiller ved demonstrationen.

Bedsteforældre for Asyl ønsker så bred opbakning som muligt til 
demonstrationen – og videresende opfordringen til at møde op til 
demonstrationen!

Det blev foreslået, at pressemeddelelser i fremtiden ikke kun lægges på 
Facebook, men også på BFAs hjemmeside, og sendes ud til den gruppe, der i 
forvejen modtager meddelelser, da ikke alle er på Facebook. Alle bedes 
opfordre børnebørnene til at lægge indkaldelsen/pressemeddelelsen til 
demonstrationen på deres Facebook-side.

 

1. Flyers til demonstrationen:

Henrik Mottlau viste en stor plakat og en A4 flyer til uddeling på dagen. Den 
store plakat bærer indskriften:  “Vi står her i protest mod asylstramningerne. 
For at holde flygtninge væk, straffes de, der allerede er her.”

Til fri efterligning! – også mindre –små A4 plakater kan gøre det – lad 
fantasien blomstre!

       4.   Eventuelt:

Svend Erik Jensen huskede os på, at det er muligt at løse problemet omkring 
manglende boliger til flygtninge, hvis blot Staten og kommunerne 
samarbejdede. Flere kommuner har vist det. Per Madsen, tidl. 
socialdemokratisk borgmester i Brøndby, og andre udtaler, at der er ledige 
boliger nok. Og hvad blev der af de Radikales forslag om at bygge 5000 nye 
boliger? I Hørsholm vil politikerne rive sygehuset ned uden planer for, hvad 
grunden skal bruges til, mens der mangler plads til flygtninge.

Flygtninge skal selv betale for familiesammenføring. Hvordan er det muligt, når
den enkelte flygtning kun får omkring 9 kr. om dagen? Bør der laves en 
solidaritetskasse/fond?

BFAs næste demonstration foran Sandholm, søndag den 14. februar kl.14. 
Referent og Tovholder: Jørgen Neerup og Arne Normann.

Vel mødt til demonstrationen på Nytorv tirsdag den 26. januar kl.16-17,30!


