
BfA demonstration

Sandholm

Sandholmgårdsvej 40, 3460 Birkerød

Søndag den 8.maj kl. 14.

2016

Referat 

Referent: Birgitte Kjersgaard

Ordstyrer: Leif Bork Hansen

1. Siden sidst

1. Tillykke til London med deres nye borgmester Sadiq Khan! Et særdeles vigtigt valg 
i Europas skæbnetimer,hvor Europa er ved at se i øjnene at vi ikke længere kan 
lukke os om os selv.

2. Per B. Katz: Man skal blande sig. Uri Yaari in memoriam – en film Om Uri Yaari – 
en jødisk skæbne 1938-1948.

3. Festlig velkomst til flygtninge i København.Her er der lægetjelk.

4. Flygtningebørn i skole med danske børn. Flere borgmestre bakker op, 
flygtningebørnene skal i skole med danske børn.

5. Frivilligheds i Røde Kors efterlyser Tanja Karsten efterlyser (undtagelsesvis) en 
kontakt-BfA til en familie med 5 børn i det nyåbnede asylcenter det tidligere 
Esbønderup Hospital. Yderligere oplysninger om familien og opgavens art hos 
Tanja Karsten 29255583

6. Der kan henvises til Politiken 4.maj ”Esbønderup fik 25% flere indbyggere da 
asylcentret åbnede.”

7. Civilsamfundet træder i karakter

8. Finansministeriet har lavet beregninger der viser flygtningestrømmens økonomiske
konsekvenser på sigt er positive. Det var mere end regeringen kunne klare. En 
søforklaring på egen regnemetoder benægtede fakta. 

1. Personlig rapport fra teltlejren i Haderslev. 

     Leif Bork Hansen:

Sammen med sin bror Jørgen, oplevede Leif ved selvsyn de nedværdigende 
forhold,der bydes flygtningene i teltlejren ved Haderslev.De optog billeder,der 
dokumenterer,hvor lidt plads der gives mennesker at leve på.Således uden stol eller
bord.Intet privatliv.

            Teltlejrene er en unødvendig chikane, Røde Kors har pladser i centrene.           

        3.Stramning af regler for permanent opholdstilladelse

            Hindring for unges uddannelse.

            Student måtte forlade fortsat uddannelse på professionsskolen     

           Metropol, grundet mangel på permanent ophold. Familien kom som flygtninge i år 

         2000 til Danmark, hvor hele familien bor.         



Se nedenfor de nye regler fra 5.februar 2016. 

      4.    Kommende arrangementer

          Næste Sandholmmøde 22. maj      Tovholder:  Leif Bork Hansen          

  Referent:     Birgitte Kjersgaard

                         Stormøde den 12. maj Bakken i Humlebæk, Bakkenc27,3050 Humlebæk 
kl.11-15. Dagsorden er udsendt.

Det anbefales at se flygtningeudstillingen:

Immigrantmuseet Farum, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum,tirsdag-lørdag kl.10-16. 

1.    Eventuelt

I forbindelse med Dansk Røde Kors åbent hus arrangement i søndags blev Mette Roerup 
iinteriewet til TV 2 Lorry,hvor hun fik lejlighed til at understrege det afgørende i, at 
flygtningebørn modtager skoleundervisning sammen med danske børn. Vel talt, Mette!

Vi sluttede i det flotte sommervejr med at synge: Barndommens land!

Husk at der kan indsendes forslag til dagsorden til næste demonstration foran Sandholm 
den 22.maj på Birgitte Kjersgaards mail: 
birgittekjersgaard@gmail.com                                                                 bk

Her følger:

Nye regler for permanent opholdstilladelse

Den 5. februar 2016 træder nye regler vedr. permanent opholdstilladelse i kraft. 
Reglerne gælder for ansøgninger om permanent ophold, som er indgivet fra og med 
den 10. december 2015 eller senere. 

Folketinget har den 26. januar 2016 vedtaget nye regler for permanent ophold. De nye 
regler medfører ændringer i de betingelser, som ansøger skal opfylde for at opnå 
permanent opholdstilladelse i Danmark.

De væsentligste ændringer i forhold til de tidligere regler om permanent opholdstilladelse 
er i korte træk:

Opholdskravet ændres fra 5 til 6 års lovligt op hold i Danmark. Det betyder, at ansøger 
skal have boet lovligt i Danmark i mindst 6 år og i hele denne periode have haft 
opholdstilladelse. Dog kan opholdskravet opfyldes efter 4 års lovligt ophold, hvis ansøger 
opfylder 4 nye supplerende integrationsrelevante betingelser.

• Karensperioderne forlænges i forbindelse med visse typer af kriminalitet. Under en 
karensperiode er ansøger udelukket fra at få opholdstilladelse. 

• Kravet om bestået Prøve i Dansk 1 ændres til krav om bestået Prøve i Dansk 2 eller 
en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.

• Reglen om, at flygtninge efter 8 års lovligt ophold kan få lempeligere adgang til 
permanent ophold, ophæves. 

• Kravet om beskæftigelse ændres til mindst 2 år og 6 måneder inden for de sidste 3 
år. Tidligere var kravet mindst 3 års beskæftigelse inden for de sidste 5 år. Desuden 
kan perioder med uddannelse eller deltidsbeskæftigelse ikke længere indgå i 
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vurderingen af, om man opfylder beskæftigelseskravet.

Der gælder desuden 4 supplerende betingelser, hvoraf 2 betingelser skal være opfyldt for 
at få permanent opholdstilladelse efter 6 års ophold. 

Opfylder man alle 4 supplerende betingelser, kan man få permanent opholdstilladelse 
efter 4 års ophold. De 4 supplerende betingelser vedrører aktivt medborgerskab, 
yderligere krav om beskæftigelse, indkomstniveau samt øgede danskkundskaber. 
Derudover skal man også opfylde de grundlæggende betingelser. 

Du er velkommen til at kontakte Udlændingestyrelsen på 35 36 66 00, hvis du har 
spørgsmål til de nye regler. 

Læs mere om permanent opholdstilladelse på nyidanmark.dk

Læs Lovforslag nr. L 87 som vedtaget ved Lov nr. 102 af 3. februar 2016

https://www.lovtidende.dk/pdf.aspx?id=177348
http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20151/lovforslag/L87/20151_L87_som_vedtaget.pdf
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/permanent-ophold/

