
Referat fra BFA  - Søndag den 27. september 2015 kl. 14-15,foran Sandholmlejren.

Referent: Brita Bastogi

Tovholder: Leif Bork Hansen.

 

Kære venner, dette er nok det længste referat i BFA’s minde. Alle oplysningerne fra Leif’s 
formidable dagsorden er simpelthen kopieret – med de nye oplysninger lidt hist og her – ikke 
at forglemme eventuelt! 

Først blev to nye ansigter budt velkommen: Carsten og Elisabeth Holdt.

Leif mindede os om, at det næsten er 8 år siden vi startede 
demonstrationerne/sammenkomsterne foran Sandholm Lejren. Det var Else Lidegaard, der 
startede op i oktober – og spørgsmålet er stadig – Hvornår skal vi gå hjem?

1.Siden sidst.

Leif fortalte begejstret om sit besøg i Italien, hvor avisen La Repubblica hver eneste dag var 
fyldt med historier om flygtninge, der blev mødt med vandkanoner og knipler, men samtidig 
lige så mange om menneskelige hensyn – f.eks en majsmark, der ikke blev høstet, så 
flygtningene kunne skjule sig i marken.

I Bruxelles, hvor der ligger en lejr imellem højhusene, får de så mange ting fra beboerne, at de
sommetider må sige – vi har nok.

En artikel i Politiken fra 27.september om hjælpen på Hovedbanegården bragte stærke 
historier om hvilke lidelser flygtninge må igennem for overhovedet at nå hertil.

Som Leif sagde, det er aldrig forgæves at prøve at redde et menneskeliv

2. Underskriftsindsamling for familiesammenføring til de strejkende syriske flygtninge, der 
har sultestrejket siden 15. september foran Udlændingestyrelsen

I Ryesgade sidder der stadig flygtninge. Først sov de på gaden, så blev de en nat ryddet af 
politiet. Så sov de i en kirke, og nu sover de i en moské.

Leif opfordrer til at man underskriver appellen om urimeligheden i at de skal vente på deres 
familiemedlemmer.

Gerd fortalte om en jurastuderende, Asrin Mesban, der har dannet et fagligt netværk af 
medstuderende, der i Venligboernes regi hjælper med sagerne. De har klaget til 
Ombudsmanden for fejl i sagsbehandlingen og har fået medhold.  Derfor vil 
Udlændingestyrelsen se på sagerne og give svar på fredag. Imens bliver der en pause i 
strejken indtil fredag.

3. Mennesker der hjælper flygtninge kaldt ’menneskesmuglere’(DR 3 portrætterer Annika 
Holm Nielsen, fredag d. 2.oktober). Annika har sejlet flygtninge til Sverige.

4. ’Jurister optrapper kritikken af Inger Støjbergs annonce’(Information 25.sept.2015).

Ekspert i udlændingeret Jesper Lindholm, Aalborg Universitet, og juraprofessor Jens Vedsted 
Hansen,Århus Universitet, har taget fat i de ikke bare ”oplysende”, men vildledende 
oplysninger i Inger Støjbergs annoncer. Sagen ligger nu på Ombudsmandens bord.

Ingrid kunne fortælle at på fredsdemonstrationen den 12. september, blev der lunhurtigt 
indsamlet omkring 200.000 kr til en ”modannonce” 

5. Demonstrationen på Nytorv mellem Bedsteforældre for asyl og Netværk for demokrati og
velfærd, 26.august 2015: 

Som Leif sagde, var de en stærk demonstration med ca. 2000 mennesker.



Samarbejder fortsætter med en: 

Høring fredag den 9.oktober :

Flygtninge er også mennesker, - Hvad med de politiske beslutningstagere?

NETVÆRK FOR VELFÆRD OG DEMOKRATI 
- der er råd til et godt velfærdssamfund, blot vi mindsker uligheden

Høring fredag d. 9. oktober, HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11

NETVÆRK FOR VELFÆRD OG DEMOKRATI – BYDER VELKOMMEN

Program
14,30 dørene åbner

15,00 – 15,05 Velkomst ved Hardy Hansen, formand for Netværk for Velfærd og Demokrati

15,05 – 15,25 Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi, Forsvarsakademiet, om 
”koalitionens” militær- og sikkerhedspolitiske indsats, og dennes indflydelse på de aktuelle 
flygtningestrømme, og ikke mindst, hvilke tiltag kræver det at sikre stabilitet og tryghed i 
blandt andet Irak og Syrien.

15,25 – 15,45 Majbritt Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, fremlægger sin og 
Socialrådgiverforeningens vurdering af flygtninges fremtidige sociale og økonomiske levevilkår 
når de starter i det kommunale introduktionsforløb, herunder bolig- og undervisnings- 
beskæftigelsesvilkår – i Danmark.

15,45 – 16,05 Trine Pertou Mach, Mellemfolkeligt Samvirke, om flygtningekatastrofens omfang,
hvilke indsatser bør iværksættes – nu og her, samt NGO’ernes rolle i at afbøde katostrofens 
virkninger.

16,05 – 16,20 Pause

16,20 – 16,40 Bjarke Møller, Direktør i Tænketanken Europa, diskuterer EU´s rolle herunder EU
´s opgaver og muligheder i den aktuelle flygtningesituation. Kan EU finde et samlet svar på 
flygtningekatastrofen?

16,40 – 17,00 Haifaa Awad, er syrisk født dansk læge, og blandt andet forfatter til ‘En læges 
dagbog fra Syrien’. Hun har på nærmeste hold oplevet krigens rædsler gennem sit arbejde på 
et Syrisk felthospital, hvor hun blandt andet behandlede ofre for det syriske regimes 
bombeangreb.

17,00 – 17,20 Jørgen Juul Rasmussen, formand for El forbundet i Danmark, diskuterer de 
fremtidige beskæftigelsesvilkår for flygtninge i Danmark, uden løntrykkeri og inden for 
rammen af den danske model.

17,20 – 17,40 Finn Kenneth Hansen, Center for Alternativ Samfunds Analyse, CASA, diskuterer
de stærkt reducerede flygtningeydelsers betydning for levevilkårene, som flygtning i Danmark,
herunder beskæftigelsesvilkår, samt for mulighederne for aktivt at deltage i sociale og 
kulturelle medborgeraktiviteter

17,40 – 18,00 Carsten Jensen, forfatter og debattør, giver sin analyse af hvorledes Danmark 
og EU håndterer den nuværende krisesituation, som vi må forvente fortsætter? Hvordan virker 
den nuværende og tidligere regeringens politiske svar i forhold håndteringen af 
flygtningesituationen i Danmark, og Danmark som transitland.

18,00 Afslutning, Hardy Hansen, formand for Netværk for Velfærd og Demokrati

Tilmelding, senest d. 4. oktober til Kurt@kurt2001.dk

mailto:Kurt@kurt2001.dk


Slip demokrati og fællesskab løs.
Vi har brug for mere – ikke mindre demokrati. For mere – ikke mindre velfærd. For mere – 
ikke mindre fællesskab. Vi tror på, at tilfredsheden og engagementet stiger i takt med det 
ansvar, man har. Og vi tror mere på at løse problemer i demokratiske fællesskaber, end på at 
overlade det hele til markedet. Staten skal også holdes under konstant opsyn. Vi ønsker kort 
fortalt at få mere frihed og gennemsigtighed til at løse ting i fællesskab.
Netværk for Velfærd og Demokrati arbejder og argumenterer på alle planer imod den 
anmassende markedsgørelse, og dermed umyndiggørelse, af vores liv. Det gælder i forhold til 
velfærdsydelser, dagpenge, uddannelse, trafik, miljø og energi mv. Vi ønsker, at 
velfærdssamfundet er åbent og gennemsigtigt og baserer sig på borgernes fællesskaber hvor 
inddragelse og reelle rettigheder, sikrer langt mere lige livschancer for alle. Også for 
flygtninge. 
Netværk for Velfærd og Demokrati gennemfører, i samarbejde med Bedsteforældre for Asyl, og
med støtte fra andre mindre græsrodsorganisationer, en høring om den aktuelle 
flygtningesituation generelt, og flygtninges vilkår i Danmark mere specifikt. Dette initiativ er en
direkte opfølgning på arrangementet ”Flygtninge er også mennesker”, som blev afholdt på 
Nytorv d. 26. august. Gennem konferencen vil vi gøre vores til, at deltagerne i høringen får 
den bedst tænkelige start på Kulturnatten. 
Nogle mener, at flygtningestrømmen er det største problem vi har set i nyere tid. Vi mener, at 
det er krigene i blandt andet, Afghanistan, Irak, Syrien der har skabt flygtningestrømmene, det
er i høj grad krigene der er det reelle problem, og de flygtningestrømme som vi oplever lige 
nu. Flygtningestrømme er en konsekvens af krigene. 
”Vi har ikke råd til at tage flygtninge – vi bør hjælpe de gamle og syge her i landet i stedet 
for”. Der er rigeligt økonomi i vores rige samfund til begge dele. I alt for lang tid er de rigeste 
danskere blevet begunstiget med den ene velnærede skattelettelse efter den anden. 
Skattelettelser til de rigeste er et politisk valg. Vi er lodret uenige i den politik. Vi ønsker en 
reel progressiv beskatning, samt en boligbeskatning, som sikrer mulighederne for en 
omfordeling til gavn for ældre, syge og arbejdsløse – samt for flygtninge. 
Flygtninge skal sikres beskyttelse, tryghed, adgang til sundhedsydelser, ud dannelse og job. 
Det bør gælde i ”nærområderne”, og når flygtninge kommer til Europa. Civilsamfundene 
overalt i Europa har vist hvorledes det aktive selvorganiserede medmenneskelige demokrati, 
virkelig gør en afgørende forskel for mennesker i nød. 
Ved denne Høring ønsker vi at komme spadestikket dybere og blandt andet få vurderet og 
diskuteret årsagerne til og baggrunden for de store flygtningestrømme. Er de nuværende 
flygtningestrømme et forbigående fænomen eller har vi kun set begyndelsen? Hvad er de 
internationale samt nationale svar på den tragiske situation? Hvordan forvaltes 
menneskerettighedslove og konventioner? Hvad er flygtninges sociale og økonomiske situation 
i Danmark? Har vi i Danmark et tilstrækkeligt åbent arbejdsmarked til at sikre, at flygtninges 
ressourcer bliver brugt bedst muligt i et passende job? Er kommunerne klar til at løfte 
opgaverne lokalt, og finde løsninger som sikrer en god geografisk fordeling af flygtningene 
mellem kommunerne? 
Du er meget velkommen til at maile Nyhedsbrevet videre i dit netværk.

Følg Netværket på http://www.facebook.com/ole.thorbek…

Netværk for Velfærd og Demokrati, arbejdsgruppen
Hardy Hansen, Fhv. forbundsformand for SID, tidl. MF for Socialdemokratiet
Villo Sigurdsson, fhv. borgmester, medlem af SF
Kim Davidsen, arkitekt, medlem af Socialdemokratiet
Klaus Mygind, medlem af BR for SF
Kjeld Aakjær, medlem af socialdemokratiets internationale udvalg

https://www.facebook.com/groups/169340026443126/


Kurt Hansen, Fhv. MF for VS, medlem af Enhedslisten
Lars Hutters, læge, fhv. fællestillidsmand, medlem af Enhedslisten
Ole Thorbek, økonom
Pernille Frahm, medl. af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, SF

I samarbejde med Leif Bork Hansen, Bedsteforældre for Asyl.

6. Næste demonstration foran Sandholm:

Søndag den11.oktober kl.14-15:

Referent: Karen Majgaard

Tovholder: Leif Bork Hansen

7. Eventuelt

a) Vi havde en diskussion om midt i begejstringen med at modtage de nye flygtninge, ikke at 
glemme dem, der sidder i lejrene og har siddet der i mange år. Leif og jeg havde en samtale 
med en flygtning fra Irak, der efterhånden har været her i 15 år. De første 7½ år rundt 
omkring i forskellige lejre, og de sidste 7½ år i Sandholmlejren. 

Nina fortalte om en kvindegruppe, som hun, Gerd og Gyda havde kontakt med. Det er enlige 
kvinder- såkaldte ”longstayers” – vel en 15-20 stykker. De har god kontakt til Røde Kors. 

Den 6. oktober kl. 17 bliver der holdt en fakkeldemo kaldet Folkevandring der går fra Fredens 
Park/Udlændingestyrelsen til Christiansborg.

b) Gerd var vred over den måde DSB har fjernet de mennesker, der havde samlet mad og tøj 
til at modtage flygtninge. Hovedbanegården er vores alles. Bente foreslog at vi skulle få 
inspiration fra Sverige og andre lande. Bente overvejer at skrive. Alle opfordres til at skrive til 
DSB og protestere.

c) Kis Kapel vil spørge Travor Davis, der er leder af Københavns Internationale Teater (KIT), 
om hvilke initiativer man kunne tage i forhold til flygtninge i det offentlige rum.

d) Lørdag den 10. oktober spiller syriske flygtninge i den Gamle Præstehave i Lyngby.  
Kirkestræde 12, 2800 Lyngby, kl: 13 – 16.

e) Ebbe Jørgensen fortalte om en familie, som han og Lise har holdt forbindelse med. Det var 
en 
Roma kvinde med to børn fra Serbien, der for 5½ år siden blev sendt tilbage. 
Bedsteforældrene støttede hende via en hurtig indsamling med 10.000 kr., der har betydet, at 
de nu har et hjem. Før boede de under en bro. Men, det er farligt for Romaer i Serbien. 
Kvinden er blevet overfaldet, så hun fik tænderne slået ud (hun har fået hjælp til tandlæge af 
Ebbe og Lise). Sønnen, der nu er 18 kan ikke få arbejde på grund af sin mørke hudfarve. Mens
Ebbe og frue var på ferie dernede sammen med familien, så de TV fra Moskva med et billede af
Inger Støjberg, og kommentaren var, at Danmark splitter EU. Ebbe og konen fortsætter med at
holde kontakt med Roma familien, besøger dem og tager på ferie med dem.

f) Gerd spurgte, om der var nogen der havde kontakt med Inger Jensen. Hun er venligboeren 
over alle venligboere, og plejede at have en lektiecafé i Sandholmslejren. Hvis nogen har 
oplysninger bedes de venligst kontakte Gerd.

g) Ingrid fortalte om et spændende tidsskrift hun havde fået af Asylret. Det hedder VisAvis no 
11 2015 og har essays/fortællinger om og af flygtninge. Den er gratis. Voices on Asylum & 
Migration. www.visavis.dk

Og så er det vist nok for denne gang!

http://www.visavis.dk/


 


