Referat fra BFA den 23/8. ved Sandholm
Ordstyrer: Gerd Gottlieb, Referent Brita Bastogi
Vi var 17 personer, der havde kæmpet sig frem, trods vej-blokade i forbindelse med
cykelløbet Ironman

1. 1.

Siden sidst.

• o
Statsløsekommissionen retter i deres rapport skarp kritik mod to
topembedsmænd (nu suspenderet), mens Birthe Rønn Hornbech går fri. Der
er dog siden udtrykt megen tvivl fra juridisk hold mht BRH’s ansvar.
• o
Efter valget er der borgerligt flertal i indfødsretsudvalget. Der betyder, at
de ansøgninger om statsborgerskab, der var godkendt (til behandling som
lovforslag i oktober) nu skal genforhandles med risiko for afslag.
• o
”Uanstændighedens Danmark”. Kronik i Pol. 17.8. af Anne Lise Marstrand
(Venligboerne KBH) bl.a. om Udlændingeservice. Svar den 27.8. fra
Udlændingeservices Borgerservice, der ”ikke kan genkende kritikken”. Men, det
kan vi, påpegede Gerd og supplerede med et helt aktuelt eksempel på et brev
med en meget ubehagelig mødeindkaldelse til en ung flygtning.
• o
Demonstrationer i Randers den 20., Odense og Århus den 21. mod den
nye lov om integrationsydelse. Underskriftindsamlingen ”Protest mod
diskrimination af flygtninge i regeringens lovforslag” kører indtil den 24.8. – så
det kan lige nås endnu!
• o
Styregruppen har sendt referat ud fra mødet den 18.8. med et helt
katalog af gode forslag for BfA.
• o
Fredsringen ved Moskeen den 22.8. på Dortheavej havde været velbesøgt.
Nanna Carlsen fortalte, hvordan folk hånd i hånd dannede en kæde, der nåede
hele vejen rundt, og stemningen var så fin.

1. 2.

De nye lovforslag (L 2, L 3 og L7) om integrationsydelser.

Lovforslagene, der motiveres med, at de skal skræmme flygtning fra at søge til DK og
presse dem i arbejde, når de først er her, blev gennemgået.
L 2 handler om ret til uddannelseshjælp og kontanthjælp, som først opnås, når
en flygtning har opholdt sig lovligt i mindst 7 ud af de sidste 8 år i Danmark. Indtil da
fås kun den såkaldte integrationsydelse, som er på ca. halvdelen af kontanthjælpen.
Mulighed for bonus, hvis man tager Dansk 2-prøven. Men det er langt fra alle, der
kan. Loven træder i kraft pr. 1.9.
L 3 ”Harmonisering” af optjeningsreglerne for folkepension. Nu skal optjeningen
først starte ved flygtningestatus her i landet. Tidligere adgang til at regne bopælstiden
i oprindelseslandet med skal afskaffes.
L 7 Genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud, børne- og
ungeydelser for flygtninge, der har fået ophold i landet. Retten optjenes gradvis og er
først oppe på 100 % efter 2 år.
Der er kommet mange særdeles kritiske høringssvar til lovforslaget. UNHCR har
kritiseret de nye love for ikke at leve op til kravene i Flygtningekonventionen og for at
være i strid med Børnekonventionen.
Og Bornholms borgmester udtaler: Vores integrationsindsats vil ligge i ruiner.
Man kan læse alle høringssvarene på hjemmesiden: www. refugees.dk og desuden
henvises til det tidligere udsendte link til det åbne samråd den 20.8. om lovforslaget.

1. 3.

Demonstration den 26.8. kl. 16 – 18 på Nytorv, indkaldt af Leif Bork
Hansen og Hardy Hansen. Kæmpe flot program. Læs den udsendte
pressemeddelelse og send den rundt. På Facebook er det en god idé, ikke bare
at ”like”, men også at ”dele”, idet informationen på den måde kommer videre ud
i ens facebook-vennenetværk.

Bodil og Mogens Nielsen påtog sig ansvaret for at bringe vores banner med.
Alle opfordres til at komme med visuelle indslag. Det kan være et stykke pap på en
pind med f.eks. Stop regeringens umenneskelige flygtningepolitik etc. etc.

1. 4.

Den 29.8. Demonstration/festival for mangfoldighed og
demokratiske værdier på Christiansborgs Slotsplads. Stort musikprogram.
Arr: Mohamed fra Acent, et netværk af syriske flygtninge, der er tilknyttet
Gæstfri i Halsnæs.

1. 5.

Hjemsendelse af afghanere. Den 15.8. var der et rystende debatindlæg
i Pol. af Christina Stoltz om hjemsendelsen af to brødre. Samt 22.8. en appel til
de danske politikere om hjemtagelse af drengene igen til DK fra involverede
specialister og kontaktpersoner. Selv IOM (International Organisation for
Migration) havde ikke villet samarbejde med DK om hjemsendelse, da drengene
var for sårbare og intet netværk havde i hjemlandet. Det forlyder, at den yngste
af drengene er forsvundet.

Ud over de uledsagede børn, er man også begyndt at sende enlige kvinder hjem. En
enlig kvinde med et lille barn fra Center Kongelunden er netop udsendt til højst
tvivlsomme forhold. Og ingen har siden hørt fra hende.
Vi drøftede forskellige ideer til, hvordan vi kunne prøve at reagere.
1. 6.
Aktuel rapport fra LGBT Asylum ”LGBT Asylum. Applicants in Denmark”
blev gennemgået. Den er på engelsk, men med dansk resumé og kan læses i
sin helhed på refugees. dk
På refugee.dk findes der i det hele taget mange væsentlige informationer og artikler
af Michala Bendixen, Refugees Welcome.
1. 7.
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8. Eventuelt/ Kommende aktiviteter:
Rudersdals Folkemødedag den 29.8. kl. 14 – 15 på Havartigården: ”Hvordan skaber vi
en god inte-gration i kommunen?” Arr: Lokallisten, Ø og R. Oplæg Rasmus Balslev,
Dansk socialrådgiverforening og Nina Lørring, BfA.

”Don’t look away” – en fortælling af seks torturoverlevere fra Syrien. Kunstudstilling
26. – 30. i Ågalleriet i Frederiksværk. Invitation fra Gæstfri i Halsnæs.
”Børn på flugt dag” den 30.8. fra kl. 10.30. Verdenskulturcenteret, Nørre Allé. For
børn og forældre fra Nørrebro og asylcentrene på Sjælland. BfA er inviteret til at holde
åbningstalen. Hvis nogen har lyst, skal man melde sig hos Masti Jutka
masti.jutka@gmail.com
Altinget – Christiansborgs avis, Inge Lynge synes vi skal abonnere på det, men det er
dyrt. I stedet kan man bede om at få tilsendt nyhederne per mail. Gå ind på
www.altinget.dk Der er mange spændende artikler. I dag en artikel hvor seniorforsker
Eva Ersbøll fra Institut for Menneskerettigheder, skriver at statsløsesagen illustrerer
systemfejl. Der er behov for strukturændring, mener forskeren.

