BfA demonstration
Sandholm
Sandholmgårdsvej 40, 3460 Birkerød

Søndag den 24. april kl. 14.
2016
Referat
Referent: Birgitte Kjersgaard
Ordstyrer: Inge Lynge
20 bedsteforældre var mødt op i bededagsferiens meget aprilagtige vejr..
1.Siden sidst
1.Anders Ladefoged: ”Jeg tror ikke mine egne øjne, skal vi have flygtningeteltlejre.
Er vi blevet et U-land?
2.Washington Post: ”Danmark er gået i højeste gear, for at udvise fjendtlighed”
3.Iransk familie Ozbake udvises til Afghanistan, børnene vokset op i Iran, været i
Danmark 3½år, de har aldrig været i Afghanistan. Mand med opholdstilladelse
konen udvist med 3 børn.
4. Ombudsmanden har opgivet sag om familiesammenføring for uledsagede
flygtningebørn. Undtagelse for 10 børn 4 har fået sammenføring afslag for 14-16
årige. Mette Roerup: Det er især de syriske børn , der får familiesamføring. Hvor er
finansieringen?
5.Syriske mødre separeres fra deres børn på Lesbos. Gråden var flad uden den
appel vi kender fra danske børn. (Kristeligt Dagblad)
6.Paven tog 12 syriske flygtninge med hjem fra Lesbos
7.Nej til Dansk krigsdeltagelse 19. april kl. 16 på Christiansborg Slotsplads. Ikke
stort fremmøde men mange gode indlæg, fra bl.a Knud Vilby, Peter Larsen og
AnneMarie Helger
8.EU har underkendt dansk afgørelse om familiesammenføring af tyrkisk familie.
9.Flygtningebørn bliver snydt for sundhedstjek. Især uledsagede flygtningebørn.
10.Gerd Gotlieb: Michaela Bendixen, Refugees Welcome har sendt BfA en hilsen
over Facebook, hvor hun beder os om at udbrede kendskabet til
hjemmesiden www.refugees.dk , der løbende informerer om alle aspekter af
emnet” flygtninge i Danmark” samt gør opmærksom på, at hun gerne vil bookes til
foredrag og kurser. Der arbejdes på en fond til finansiering af
familiesammenføringsudgifterne.
11.Bente Rich: Flygtningesundhedstjek – artikel i ”Sygeplejen” FOA og Dansk
Sygeplejeråd. Det skal vi bakke op om.
12.
1.Takkehilsner fra:
AnneLise Marstrand:

Tusinde tak, jeg bliver helt rørt. Det er hårde tider. Kh. AL
Asrin Mesbah
Kære alle sammen
Tusind tusind tak for jeres brev. Det varmede i en kold tid. Det er dejligt at vide
at
I er der. Jeg må indrømme jeg er rystet. Både over forholdene i lejren og over
ministeren Inger Støjberg´s reaktion. Dog ikke knækket. Kampen mod
uretfærdighed fortsætterJ Jeg håber at møde nogle af jer på BornholmJ
Mange hilsner Asrin Mesbah
2.Kommende arrangementer
Sandholmmøde 8. maj

Tovholder: Leif Bork Hansen

Referent: Birgitte Kjersgaard
Stormøde den 12. januar. Bakken i Humlebæk
Indlæg: Advokat Erik Hansen
1.Eventuelt
Deadline den 11. april. Venligboernes Annelise Marstrand og Marcus Knuth:
Debat om teltlejrene. Meget oplysende!
Fra 1. juni må børn i institutioner i Tårnby ikke holde ferie, for så er
deres forældre ikke til rådighed for arbejdsmarkedet.
Mette Roerup: Noget tilsvarende gælder Højskolerne. Højskolernes
gode integrationsproces må stoppe, fordi flygtningene så ikke er til rådighed
for arbejdsmarkedet..
Gerd Gotlieb: Folkemødet har en teltlejr (for deltagere). 500 pladser.
Folkecamp.dk.
bk

