
BfA demonstration Sandholm

Sandholmgårdsvej 40, 3460 Birkerød

Søndag den 11. december 2016

Kl.- 14-15

Referat

 Referent: Birgitte Kjersgaard

Tovholder: Leif Bork Hansen

Velkommen til alle specielt til Kurt som er ny i flokken foran Sandholm!

1. Siden sidst

1. Dagbladets informations afdækning af lægers medvirken ved tvangsudsendelser 
(06.12.2016)

Ombudsmanden: Tvangsmæssige udsendelser skal ske med respekt for individet og uden unødig 
tvangsanvendelse.

Bente Rich: Lægeforeningen og Rigspolitiet erkender, at tvangsudsendelser stadig foregår 
med lægers medvirken. Der er udbetalt 277.000 kr. til sundhedspersonale for medvirken. 
Mod tvangsudsendelserne er det lufthavnspersonalet, der griber ind, ikke politiet.

 

2. Opfølgning vedrørende Udsendelsescentrene Sjælsmark og Kærshovedgård: Familiers 
traumatiske adskillelser.

Folk er i udsendelsesposition i årevis, 10 år ikke usædvanligt. Familier med børn, der er 
fuldt integreret. Her ses bort fra børnerettighederne: ”Barnets tarv er altid det vigtigste.”

Gerd Gottlieb kunne fortælle, at udvisningen af den lille afghanske familie, hvis sag blev 
præsenteret ved BfA`s demonstration 26.11. på Gammeltorv, foreløbig er blevet standset. 
Advokat Niels Erik Hansens anke til Menneske-rettighedskommissionen af 
Flygtningenævnets afgørelse i sagen, er taget til efterretning af Nævnet med opsættende 
virkning.

 

3. Antallet af flygtningenævnets medlemmer indskrænkes.          ”Støjberg mistænkeliggør 
uafhængige medlemmer af Flygtningenævnet. En ny lov har til formål at fjerne politisk 
uønskede medlemmer af Flygtningenævnet i stedet for at sikre uafhængighed.”(Politiken 
06.12.2016).

Det er fuldstændig håbløst. Nævnet er et domstolslignende organ og bør som sådan være 
sammensat af uafhængige folk med forskellige indfaldsvinkler.

 

4. Kvinderådet havde den 1. december 2016 en konference i Christiansborgs fællessal om 
kvinder som flygtninge (jf. Marianne Olsens `blog` på netavisen Sameksistens: 
”Decembermørke med lysglimt”)

Gerd Gottlieb:” Kvindelige flygtninge i Europa og Danmark”. Det blev bl.a. belyst, hvor 
udsatte ikke mindst kvinder og børn er under deres flugt op gennem Europa. Konferencen 
havde desuden med afsæt i Kvindekonventionen understreget behovet for særlige hensyn 
og ordentlig beskyttelse af kvinderne såvel i forhold i asylcentre, som i forhold til deres 
asylbehandling.GG fremsatte i denne sammenhæng ønske om, at Institut for 
menneskerettigheder afholder en kursusdag om Kvindekommissionen i lighed med 
instituttets netop afholdte kurser om Børnekonventionen.



 

5. Interview af sociologistuderende:     ”Hej Bedsteforældre for 
Asyl                                                                                                              

Mange tak for sidst. Som vi tidligere har nævnt, vil vi rigtig gerne låne omkring 8 af jeres 
medlemmer til interview, som varer ca. 1 time. Interviewet kommer til at handle om jeres 
bevægelse og grundene til jeres medlemskab. Det kommer selvfølgelig til at være anonymt,
og det vil foregå enten hjemme hos jer selv eller i et møde på Københavns universitet – alt 
efter hvad der passer jer bedst. Alle jeres medlemmer er lige interessante for os at 
interviewe. Det mest optimale ville være, hvis interviewene kunne foregå en gang i denne 
uge eller i næste uge, men vi er dog meget fleksible. Vi håber, at I vil sprede budskabet, da 
det er essentielt for vores opgave at vi får disse interviews.

 I kan kontakte os på følge nummer og mail: Julie: juliebessmann@gmail.com – Randi: 
28721647 – Silja: 26395601 – med venlig hilsen de sociologistuderende Randi, Alberthe, Silja
og Julie”

Forskellige har meldt sig. Tak for det!

 

6. Onsdag den 14/12 kl. 18-20 

I trampolinhuset. Flygtninge/medmenneskelighedsbevægelsen. Søren Warburg Invitation 
til koordinerings/sparrings omkring at samle organisationer og initiativer som hjælper, 
hvor samfundet svigter de som flygter fra krig og forfølgelser. Skabe rum for at vi kan 
mødes på tværs.

Leif deltager.

 

7. Næste Sandholmmøde den søndag den 8. januar 2017!       

Referent Birgitte Kjersgaard:                       Tovholder: Leif Bork Hansen   

    

8. Eventuelt.   Vi synger Barndommens land og ønsker hinanden god Jul.

               

Vel mødt foran Sandholm på søndag den 8. januar 2017. Kl. 14

 

Forslag til punkter til næste dagsorden til : birgittekjersgaard@gmail.com


