
BfA demonstration Sandholm

Sandholmgårdsvej 40, 3460 Birkerød

Søndag den 8. januar 2017

kl. 14.

Referat

Ordstyrer: Leif Bork Hansen                                 Referent: Birgitte Kjersgaard

1. Siden sidst

 

1. Der er rejst skarp debat om udrejsecentrene:”Danmark er ved at skrive endnu et 
sort kapitel i sin historie. Udrejsecenter ved Ikast er det tætteste  Danmark kommer 
på en koncentrationslejr uden at være det”(Stig Grenov-Politiken 03.01.2017). Der 
må ikke foregå noget-  intet at beskæftige sig med.

2. Nu benyttes udsendelsescentrene også til børn. Rapport fra besøg i 
udsendelsescenter Sjælsmark 03.01.2017: Nu anbringes børn også der. Er det i 
overensstemmelse med børnekonventionen?? Ombudsmanden tilsynspligt vedrørende –
udsendelser går ordentligt til og forholdene i Ellebækfængslet.

3. Hvad foregår der i Allerød????    Udlændinge- og integrations-minister Inger 
Støjberg justerer nu på en række ting, der vedrører Center Sandholms særlige 
afdeling for uledsagede mindreårige. Allerød´s borgmester har påpeget en række 
problemer, som ministeren tager alvorligt. Tyveri i det lokale supermarked, 
indbrud og stoffer. Det er nogle af de problemer, som lokalsamfundet i Allerød 
Kommune oplever med de uledsagede mindreårige under 18 år, der er indkvarteret
på den særligt sikrede afdeling for unge uledsagede mindreårige med 
gadeorienteret adfærd i Center Sandholm.

Det har fået borgmesteren til at henvende sig til ministeren.

Inger Støjberg udtaler:”Jeg deler i høj grad borgmester Jørgen Johansens bekymring
i forhold til de problemer, det skaber for kommunen, og den utryghed, det giver i 
lokalsamfundet. Vi er i gang med at skrue på nogle knapper, så det bliver lidt 
lettere at håndtere presset fra de unge ballademagere, for det er helt klart en 
uacceptabel adfærd. Og det kan og skal vi ikke finde os i.” Citat fra ministerens 
nyhedsbrev december 2016

Kommentarer: Lokale beboere i Allerød har henvendt sig til flere forretninger for at 
indkredse problemet men ikke fundet nogle der kan nikke genkendende til den 
adfærd der omtales. Ligeledes er Center Sandholm ikke orienteret om 
problemet.                      Er man ikke længere uskyldig indtil man er 
dømt????????????

Flere meldte sig til at deltage.

4. Danmark modtager ikke kvoteflygtninge. – at boykotte FN.

5. Nedlæg udvisningscentrene. (Information21.12.2016 Bodil Hindsholm Hansen)

6. Kun én ud af fire siger nej til bedøvelse af asylansøgere ved tvangsudsendelse. 
Hvem mon spurgte? Kun 4 det er da mange!

7. Ibrahim og Ozlem født og opvokset i Danmark bør stadig ikke udsendes. Grænse 



for asylventeposition???? Norge 6 år?

 

1. Koloniriget

         Gaven fra de Vestindiske øer. Vores historiske bevidsthed.

         Kronik Politiken 2. januar. ”I 2017 går der Guineaorm i Guldalderen.”

 

1. Kalender: 

                       9. januar Martin Henriksen - Allerød

                      10. januar Møde i Odense Hjemsendelsesaffærer

                     12. januar Bornholmergruppen. BfA deltagelse i 
Folkemødet.                                                                                                                           &nb 
sp;             

                          Trampolinhuset.

                      24. januar kl.11-14. BfA´s fremtid Ingeborg Gimbel, Thøger Larsens  Allé 40, 
2750 Ballerup   Tilmelding 226451 /                              ingeborggimbel@gmail.com

                       1.februar kl. 11-15 Stormøde Sættedammen

.

1. BfA 10 år ??????

                   Ingeborg Gimbel har udsendt invitation til møde. Meld venligst til                   

                   Tilmelding 226451 / ingeborggimbel@gmail.com Se udsendte mail 14.12

 

1. Eventuelt

Martin Henriksen har inviteret til møde i Lillerød i forbindelse med ”problemerne i 
Allerød”.  Flere deltager. 09.01.2017 kl. 19.Kirkehavegård, sal 2, Kirkehaven 16-18, 
3450 Allerød

!!!!Arendse Jacobi:  Opfordring til fælles march 9. april med grupper og andre der 
gerne vil et mere rimeligt Danmark.

Forslag til til sted og indhold: Fra Shellhuset  - Jens Rohde, Eva Schmidt. Yderligere 
input modtages gerne.                                                                       

Næste Sandholmmøde den 22. januar

Referent :                       Tovholder:Gert Gotlieb

.                    Vel mødt foran Sandholm på næste søndag

Bk


