
BfA demonstration 
Sandholm
Søndag den 8. marts kl.14. 

Referat
Referent: Birgitte Kjersgaard
Ordstyrer: Arne Normann

1. Siden sidst
Claus Bornemann er død, han blev 93 år. Han var medstifter af BfA, de der har kendt ham 
fortalte om hans virke og betydning.
P1-dokumentar:”Når jurister leger læger”, om humanitært ophold, 26. februar anbefales 
at høre.
Røde kors: Danmark og den globale flygtningekrise.
Kristian Jensen- ”Et mere nuanceret flygtningesyn.
Tvangsudsendelse af afghanske flygtninge: Ambassadøren i Oslo har givet den danske 
regering Afghanistans besked om ikke at tvangshjemsende afghanere. Bekræftelse ikke 
set. 

2. Indsigelse mod pkt. 5 mødet 22. februar
Ulla Sandbæk – som er spidskandidat for partiet ”Alternativet”- fremlagde partiets 
asylpolitik på mødet den 22. februar. Dette kan have givet anledning til den misforståelse, 
at BfA støtter dette parti.
Det præciseres derfor: 
BfA er partipolitisk neutral og således heller ikke støtter ”Alternativet”

3. Lange ophold
Ibrahim og Öslam begge født her i landet sendes nu til Irak???
Det er ikke længere muligt at få en liste over flygtninge, der har været her længe. Vores 
egen liste er udarbejdet og der samarbejdes med Røde Kors.
Ibrahim og Özlem er her endnu. Hjemsendelse udsigtsløs.
Skriv under: IbrahimogÖzlem Facebookside. Skrivunder.net  IbrahimogÖzlem

4. Særloven.
Loven om bl.a. begrænset adgang til familiesammenføring det første år.
Er en ændring af loven der nyfortolker flygtningebegrebet og gælder alle flygtninge ikke kun 
syrerne.

5. Nyt fra styregruppen
(styregruppe@bedsteforaeldreforasyl
Eksamination menneskerettigheder. Møde senere

6. Nyt fra Bornholmer gruppen.
Torsdag den 11. - søndag den 14.juni
Emner der planlægges: Uledsagede flygtningebørn, asylansøgere og lokalsamfundet, de lange 
ophold i asylcentrene, inkorporering af børnekonventionen.
De fleste fra planlægningsgruppen vil være på Bornholm alle dagene. 
Vi efterlyser flere deltagere. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FSkrivunder.net%2F&h=KAQEUguaF&enc=AZMeS8Hnq1JHdz5mTU0l_L3nPHX4iqLThnw6p_2mdjNKqM6TFAsOmV0i9bOJgo4f3j2ckOcXYeVSlEIOJU06nL9lISNWKBdnP9GcymMJ4PNFnOSR1ie2rCKYqh4UBI9qvcHzryxt4wieHsaWr0Vglnla&s=1


Kan du tage en eller flere vagter, skriv til ninaloerring@mail.dk 
En vagt kunne være torsdag eftermiddag, fredag for/eftermiddag, lørdag for/eftermiddag eller 
søndag formiddag.
Arbejdet består i at være tilstede ved vores telt, ved et af vores debatarrangementer, ved en event – 
som f.eks. gå ved trækvognen med træet.
Vi har virkelig brug for flere aktive deltagere, da den faste gruppe i år ikke er helt så stor som sidste 
år.
Desuden vil et antal af BBfA være på Bornholm og stå for nogle af vores events/happenings.

7. Eventuelt
Henvendelse til forsvarsministeriet om afghansk tolk truet af taleban. 
Svar fra ministeriet: Dansk aftale med Storbritannien koordinerer indsatsen. Taskforce 10 besøg i 
Afghanistan behandlet 103 tolke af disse har 58 modtaget tilbud om støtte, herunder 7 fået asyl i 
Danmark + en indstillet til visum.
Sjælsmark kaserne: Udrejsecenter meget nødtørftigt og rigidt indrettet. 
Antallet af beboere er vokset, kun halvdelen møder op.
Personalet (fortrinsvis fængselspersonale) har søgt jobbet, fordi det lyder spændende at bygge en ny
institution op.
BBfA demonstrationen den 21. marts afslår vi stadig at være medarrangør af, men man er 
velkommen til at deltage, gerne med badge på huen, og uden banner, som i øvrigt er endt hos mig.
Orientering Frihandelsaftalen TTIP

22.03 Tovholder/referent: Nina Lørring og Bent Ingerslev
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