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Referat
Referent: Birgitte Kjersgaard
Ordstyrer: Leif Bork Hansen

1. Siden sidst
Vi startede mødet med at Leif konstaterede at folk vrimlede til, men det er jo 
også et vigtigt møde, hvor vi samler sammen på hvad der sker inden for vores 
område. Vi var forsamlet i dejligt solskinsvejr, og flere nye deltagere . 
Velkommen til dem og til alle os andre.
Vi havde besøg af en gravid flygtning, der var blevet udvist, men det blev ikke 
muligt, derfor stod hun til fængsel, men undgik på grund af politiets humane 
indstilling (we do’nt send pregnants in prison) at komme i Ellebæk fængslet.
Derudover bemærkedes det, at regeringsgrundlaget lægger vægt på 
menneskets markeds-værdi og ikke værdien som menneske.

Vi vil forsøge at sætte navn på indlæggene i debatten, også for at blive bedre 
til hinandens navne.
Mette R: Michala Bendixens opslag – Du er velkommen i Danmark – i The 
Gardian.
Ingrid: 2 udsendelser med Michala Bendixen i P1- værd at høre.
Leif: Syriske flygtninge sultestrejker foran udlændingestyrelsen – hils på dem 
hvis du kommer forbi.
Brita: Familiesammenføring er en ret!

2. Ibrahim og Özlem
Stig Grenov kristendemokraterne. Staten udsætter børn for mishandling. 
Børnekonventionen..
Børn skal ikke straffes for deres forældres gerninger.
Den juridiske vej – Menneskeretdomstolen
Skueproces – anke udlændingestyrelsens afgørelse.
Irak vil ikke tage imod dem, der ikke medvirker til ”hjemsendelse” deportation.
(Deres hjem er jo her)
De ”formative år” må jo siges at have været i Danmark.
Hensynet til barnets bedste i Norge er, at har børnene været i Norge i 4½ år, 
har de ret til at blive. (Et signal om, at det er barnets situation der kommer i 
første række.)Hensynet til barnets bedste.
Ulla vil kalde ministeren i samråd.
Inge L.: Børnekonventionen – barnets tarv er trygt familieliv, hvilket ikke vil 
være tilfældet ved at rejse til Nord Irak, som alle turister rådes til at komme 
væk fra.
Gerd: De lange ophold er opslidende for børnene.
30.1. afslag på barnets tarv –betydning..

3. Meningsløse splittelser af familier. 
Hvad med hensynet til barnets bedste? DFH
11-årig sendt ”hjem” til Polen. Ulla: Moren bliver også sendt til Polen
Dansk gift mor med spædbarn (dansk statsborger) udvist til Afghanistan.
Afghansk familiefar med 4 børn.



Osv.
Den diffuse sagsbehandling kunne pege på administrative huller som sagerne 
dumper ned i.
Måske skulle vi prøve at få læserbreve i Ekstrabladet og BT, i stedet for at 
skrive til os selv i Information og Politiken.
Ulla: Afghansk minister kommer til Norge for at protestere over udvisninger, 
måske kunne han også lokkes til at komme her forbi, hvis ministeren vil tage i 
mod.

4. Flygtningecentre i kommunerne.
Bliver mere og mere almindeligt, ville det være godt med en forbindelse til 
dem?
Mette K: Furesø kommune har 50 syrere – sociale arrangementer. Er der 
nogen der vil deltage. Leif meldte sig, er der andre så kontakt med 
mailadresse.

5. Demonstrationer i København?
Hardy Hansen (SID) har henvendt sig om vi vil være med til en 
stordemonstration ved Christiansborg. Det arbejdes der videre på.
Solidaritet er en nødvendig utopi!

6. Philip Hollingberry
Ubevidst misbrug af sprog: hvad er sandheden? – hykleri – 
voldtægt><udvisning –hjemsendelse – sende hjem(tvangsudvisning) – 
egnethed til demokrati – uretfærdigheder i den verdensomspændende handel –
udlændingeloven er en dårlig lovgivning omfatter dem der ikke har stemmeret 
til den – slavehandel/visumtvang/usikre både på Middelhavet.
EmmaGad på nudansk: danskerne har ytringsfrihed, de andre gør bedst i at tie
stille.

7. Eventuelt
Gerd: Konference: Flygtningepolitik og menneskerettigheder. 
Landstingssalen den 4. september kl. 15-18.
Oplægsholdere – Trine Pertou, Pernille Skipper, Bjørn Elmquist, Niels Erik 
Hansen DCR, Malcom Momodou (african empowerment)
Tilmelding: med navn og adresse til Demos@Demos.dk

Aktionsgruppe mod diskrimination af flygtning i lovgivninge. Facebook-side.
Vil du skrive under på ”mod diskrimination af flygtninge” gå ind på linket 
herunder så kommer du på hjemmesiden, og underskriftsstedet. Klik på ctrl 
klik
https://www.facebook.com/pages/Aktionsgruppe-mod-diskrimination-af-
flygtninge-i-lovgivningen/434352520082660?fref=ts

Er der nogen, der har en pigecykel til at give væk? Størrelse 12/16 år.
Henvend dig til Ebbe@dlgtele.dk
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