
BfA demonstration Sandholm

Søndag den 13. september

Referat

 

Referent: Birgitte Kjersgaard

 

Ordstyrer: Leif Bork Hansen

 

Vi var mødt omkring 25 bedsteforældre op. Der var en voldsom trafik ind og ud af lejren. Røde 
Kors lovede os vist kaffe næste gang.

 

1. Siden sidst

Indfødsretsudvalget besluttede ikke at tilbagekalde sagerne om statsborgerskab.

På stormødet!

 

2. Demonstrationen på Nytorv 26.08.2015

Flot arrangement og flot fremmøde.

Den unge SFér anbefalede Jane Tellers, hvis der var krig i Norden! En rigtig god lille 
bog.

Stor ros til Hardy Hansen

 

3. Demonstration Kongens Nytorv

Vi var 55.000, historisk vendepunkt – europæisk bevægelse – der var lignende
demonstrationer i: London – Glasgow – Stockholm – Paris – Amsterdam – 
Wien – Madrid – Lisabon.

RefugeesWelcome.  Vi bliver stående!

 

4. Asylbørns retsstilling og serviceloven.

Referat af informations artikel d. 3. september 2015.

                                                                                    Bente Rich

Serviceloven flyttes fra socialministeriet til udlændinge styrelsen.

Ulrik Dalin: Information

Røde kors: Børns retsstilling ikke dækket – diskriminering.

Udlændingestyrelsen har ringe ekspertise om børns forhold.

Konventions beføjelser lagt ud til kommunerne, der ikke har en mulighed for at 
honorere denne opgave.

Vejledningsændring komplicerer udredningen af sager omkring børns rettigheder.

For her fødte børn er vilkårene de samme.

Inez: I strid med børnekonventionen.

Bente Rich: På grund af manglende inkorporering i dansk lov.

Området sejler.



Ulla Sandbæk kalder Karin Ellemann i samråd.  

5. Demonstrationen Kongens Nytorv 12.09.2015

Er der noget vi kan gøre alene eller i fællesskab f.eks. for børnene i Sandholmlejren?

Samarbejde på kryds og tværs. Kontakt venligboerne, de gør også noget i 
Sandholmlejren.

Kirsten fra Bistrup: Vi havde et meget velbesøgt modtagelsesmøde på Nordvanggård 
(Birkerød)

Bent Ingerslev: Rudersdal har haft succes med fællesspisning i huset Allerød flygtninge 
og indfødte.

Bente Rich: Leif Borkholdt en rigtig god tale.

 

6. Ragnarok

Herbert Pundik – det er historieløst at beskrive flygtningesituationen som 
ragnarok.Aviserne har også et ansvar for, at vi isolerer os. Der findes danskere, der 
hetzer mod udlændinge. De mennesker, der hjælper er stille, men de er iovertal og 
overalt.

I udlandet sammenlignes Danmark med Ungarn     (Politiken)

Støjberg vi gerne tilslutte sig Dublinkonventionen, med forbehold for at Danmark også 
skal rette sig efter den.

 

7. Integrationsydelsen

DFH og Politikens indsamling

Metodistkirken Flygtningebørn deltager gratis i fritidsaktiviteter.

DR’s indsamling til nærområderne, hvor folk i lejrene får endnu mindre at leve for end 
før.

 

8. Radio 24/7 7.september 

Bente Rich havde et fremragende indlæg i radio 24.7 ”Det røde felt”

 

9. Kommende arrangementer

6. oktober Fakkeloptog arrangeres af venligboerne. Landomfattende.

Arne Normann kontakter Venligboerne og siger, vi kommer med samt banner.

Bent Ingerslev: Mellemfolkeligt samvirke: møde tirsdag kl. 19.30 Fælledvej 12

M.S. Oprør nu 500 mennesker organiseret forbilledligt i omkring 12 grupper omkring 
trampolinhuset, husly, mad, jura osv.

 

10.Eventuelt

Stormøde den 14. september kl. 11. Bofællesskabet Bakken, Humlebæk

Byd velkommen med et måltid mad   13.09.15

Århus Stifts biskop melder sig ind i debatten om flygtninge: flygtninge er også 
mennesker og ikke en anonym masse.

Viborg stifts biskop: Vi må prøve at samle kræfterne fra det civilsamfund, som kirken er
en del af, så vi sammen kan sikre en værdig modtagelse af flygtninge.



Biskop Lolland-Falster stift: Opfordrer til bøn for flygtninge ved gudstjenesten.

 

 

Den 27. september:               Ordstyrer: Leif Bork Hansen      Referent: Brita Bastogi

 

Den 11. oktober:                    Ordstyrer:           Referent:

bk


