
REFERAT FRA DEMONSTRATIONEN VED SANDHOLMLEJREN SØNDAG 13.11.2016 KL.14 
Tovholder: Jørn Nerup. Referent: Vibeke Nerup

Varmt påklædte bedsteforældre mødte op til demonstrationen på denne kolde men dejlige solskinsdag.

Den 3.11. døde Ellen Rohde, som i mange år har været med i BfA. Gerd Gottlieb talte kort og smukt, og
vi holdt et minuts stilhed i mindet om Ellen Rohde.

DAGSORDEN: 
1.Siden sidst: 
•Birgitte Kjærsgaard fortalte om forskellige personsager. Bl.a. om Khoshnaw Nameq en afvist 
asylansøger, som SKAL tage ophold på Kærshovedgaard til trods for at hans hustru i Birkerød snart 
venter barn. Birgitte omtalte endvidere, at den lange ventetid på sagsbehandling forringer uledsagede 
børns mulighed for familiesammenføring.

•Tovholderen refererede, at der er 7 nye stramninger af asyl- og udlændingepolitikken på vej som led i 
de igangværende finanslovsforhandlinger. Fortalte også, at Regeringen har etableret en arbejdsgruppe 
af embedsmænd, som har til opgave at producere argumentation for og foreslå en strategi for, 
hvorledes Regeringen kan tage initiativ til et multinationalt angreb på konventionerne, når Danmark om 
et års tid beklæder formandsposten i Europarådet.

•Ole Bergmann beskrev at en lille gruppe BfAere - ham selv, Niels Stephensen og Jørn Nerup -har 
lavet en skrivegruppe som led i forsøg på at revitalisere BfA. Skrivegruppen vil producere korte, 
aktuelle og skarpe kommentarer til udlændingepolitiske tiltag. Kommentarerne vil under overskriften “ 
Bedsteforældrene mener…” blive slået op på BfAs facebook side ( ca 2000 følgere )og blive udsendt 
som mail til alle på BfAs mailingliste, ca 600 personer. En række kommentarer er allerede slået op og 
udsendt som mails. Det er tanken, at der skal komme mindst eet opslag/mail om ugen. OBS: Det er 
meget vigtigt, at alle BfA’ere læser, deler og videresender kommentarerne.Forslag til kommentarer er 
meget velkomne og kan sendes på mail til Ole Bergmann.

•Ole B fortalte om et projekt, som Europakommisionen har for at følge børns asylansøgninger. Projektet
kaldet ERPUM, er sat i værk af 4 medlemslande Norge, Holland,England og Sverige.Det bliver fulgt tæt
af Belgien og Danmark. Projektet undersøger også børnenes modtagelse og hvormange mindreårige 
der “forsvinder” fra de forskellige landes centre

2. Husk BfA-demonstrationen på GAMMELTORV den 26.11 kl. 11-13. Mød op, medbring både de store 
og de små BfA bannere og lav selv skilte med teksten:“Bedsteforældre kræver menneskelighed i 
ansylansøgeres vilkår” eller lignende tekst

OBS: Demonstrationen har fejlagtigt i indkaldelsen til dagens demonstration været annonceret til at 
skulle finde sted på Kultorvet. Husk det er GAMMELTORV

3. Kalender: 
Torsdag 17.11. YGDRASIL prisoverrækkelse i Socialpolitisk Forening.kl.1815-21 på Københavns 
Universitet Alexandersalen, Bispetorv 1-3 
Onsdag 23 .11 DIIS Gl Kalkbrænderi Vej 51A kl. 10-12.20 Europa og flygtninges situation, politik og 
menneskelige konsekvenser 
Torsdag 1.12. Stormøde i Trampolinhuset kl. 11-14. 
Torsdag 1 .12 tid? DIGNITY Dansk Institut Mod Tortur seminar om følger af lange 
ophold. www.dignityinstitute.dk

4. Eventuelt: Med anledning i endnu en meget ubehagelig og voldsom politi -og lægeledsaget 
tvangsudsendelse af en afvist asylansøger har Lægegruppen henvendt sig til Lægeforeningen og 
Dansk Sygeplejeråd med anmodning om, at der indføres sanktioner mod læger og sygeplejersker , som
overtræder de to organisationers etiske regler ved at deltage i tvangsudsendelser. Lægegruppen har 
endvidere bedt om, at de etiske regler endnu en gang indskærpes organisationernes medlemmer.

Næste Sandholmmøde: Søndag 27.11. kl 14. Tovholder Arne Normann, referent ?

Vibeke Nerup

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dignityinstitute.dk%2F&h=XAQF0gotrAQHpWl3FVt0s6dvgITOwSn8LkIDUxWDSYq5YGw&enc=AZM2duz6J2S-krEmGaC2vcPzCmaVUbPkPVyENFoGWKrLlj8oe12jxRpLXwTahaFefm4Le5mOW6tNi7bFwPhjoSIoL0F7feGTYbyu5IlMOc_h31_MPPE48Y9IOooVABgMVPlnO7CykYL_A79jyXbhPd3J36bXgvij6Dii8znBfOowag&s=1

