BfA demonstration
Sandholm
Sandholmgårdsvej 40, 3460 Birkerød
Påskesøndag den 27. marts kl. 14.
2016
Referat
Referent: Birgitte Kjersgaard
Ordstyrer: Leif Bork Hansen
1.

Siden sidst

1.Tidsskriftet SOS mod Racisme: Lige værdighed for alle.
Forår 2016. Dækning af Bedsteforældre for asyls
demonstration mod asylstramninger, Nytorv 26. januar
2016 (L87)
Tidsskriftet bringer taler fra demonstrationer. Kan
rekvireres.
Tilmelding:
Tidsskriftet SOS mod Racisme
Redaktør Marianne Olsen:
Mail: sosbladet@gmail.com
Pensionister 150 kr. årligt
Indbetaling:
Som girokort: Vælg 01 i type-feltet reg.nr. skriv 1972200
som kontonummer. Skriv navn, mailadresse og tlf. samt
NY
Fra den 26. januar AnneMarie Helger
Carsten Jensen: ”Lad os ikke se væk”

Louise Holch: ”3 år er en evighed at vente på sine forældre"
2.Sensationelt fund af Shakespeare-manuskript: William
Shakespeares syn på flygtninge mere aktuelt end
nogensinde (400 året for Shakespeares død)
Shakespeare går i rette med den måde man behandlede
flygtninge (huguenotterne) på. Det er vores
umenneskelighed, at vi ikke vil dele med hinanden.
3.Stort behov for fælles indsats for uledsagede
flygtningebørn Indlæg Politiken
2000 børn, som har behov for tryghed. Stor opgave for
kommunerne. Helbred skolegang. Det er bedst de
kommer i skole med danske børn,
modersmålsundervisning nødvendig både i skole og
børnehave.
4.Behandl flygtningekvinder fair. Politiken 23. marts
5.Rundvisning Sandholm/Sjælsølejren. Søndag den 10.
april kl. ???
Sandholmrundvisningen bliver nok den 10. april.
Vi har endnu ikke fået svar fra Udrejsecenter Sjælsmark
(kriminalforsorgen).
Sjælsmark udrejsecenter / Ellebæk frihedsberøvede
asylansøgere. (var på opklarende spørgsmål)
Frihedsberøvelse af torturofre virker som dobbelt
tortur.
Strider mod konventioner.
Ret til rehabilitering fås ikke i Danmark.
1.Generalsekretær i Amnesty International, Trine
Christensens

4 kritikpunkter af EU´asylaftale med Tyrkiet
Ignorerer at man ikke kan søge om asyl, sendes tilbage
til Tyrkiet, hvor syrere ikke er sikre.
Asylansøgere fra andre lande end Syrien. Hvad med
dem?
Tyrkiet er en Diktaturstat.
Det rige Europa sender flygtninge tilbage.
I strid med konventioner
Læger uden grænser, Red Barnet, Flygtningehjælp
skruer kraftigt ned for indsatsen i Grækenland på
grund af de uacceptable forhold.
Konference Europa og forpligtigelserne i FN´s
flygtningekonvention.
8. april Program vedhæftes.
2.

1.

Udvist: Flygtningenævn smider 25 årig kurder ud.
Nævnet trodser torturkommissionens indsigelser mod
udvisning af ’FK’ og fastholder asylafslag. Asylafslag er
endelig. Advokat går til Menneskerettighedsdomstolen
(Politiken 23. marts), jf. kritik: Torturkomité revser
politi og fængselsvæsen i asylsag (Politiken 23. marts).
Institut for Menneskerettigheders årlige statusrapport.
Mette Roerup

Forskellige organisationer til Høring af
statusrapport.
Advokater udtaler at de aldrig har set så mange påtaler
fra FN
Regering bedøvende ligeglad.

Love med tilbagevirkende kraft!

Tragisk.

Dignity (Dansk institut mod tortur) Fanger i
Vridsløse statsfængsel er ved at gå totalt i stykker. Dobbelt
tortur.
Opnåelse af Statsborgerskab ændres med
tilbagevirkende kraft. Der bør rejses sag mod den danske
stat.
Retten til modersmålsundervisning bør opretholdes
i skoler og børnehaver.
Uledsagede børn bør orienteres om retten til
familiesammenføring.
Sundhedstjek til alle.
1.

Kommende arrangementer

1.

Bornholmermødet. Status

2.Flygtninge hvor findes løsningen? 31. marts 17.00-18.30
Møderiet, Fælledvej 12 Kbh. N
3.Hvorfor smuldrer tilliden til politikerne 2. april 13.0016.30 Landstingssalen, Christiansborg
4.Debatmøde SFOF Odense Centralbibliotek 30.marts
program udsendt.
5.Europa og forpligtigelserne i FN´s
flygtningekonvention 8.april kl.14-18
6.Tid til fred - nej til krig i Syrien. Demonstration
Christiansborg Slotsplads
Torsdag den 31. marts kl. 16-18. Mødeleder AnneMarie
Helger.

1.

Nyt Banner

2.

Næste Sandholmmøde 10. april

3.

Tovholder: Leif Bork Hansen
Kjersgaard

referent: Birgitte

Input til dagsorden sendes gerne til
birgittekjersgaard@gmail.com
1.

Eventuelt
Ulla Sandbæk:
Rapport fra flygtningelejr i Jordan.
Børnene får ingen skolegang (Syriske lærere kan få lov at
arbejde mod handelsaftale)
Jordan kan ikke rumme flere flygtninge.
FN har ikke flere penge til nødhjælp i nærområderne.
Kvindeorganisationskonference: Er bestyrtede over at i
Danmark skilles unge mødre(15-17) fra deres mænd uden at
spørge, hvad de ønsker, og placeres hver for sig. Børn har ret
til et familieliv. (Vi er også bestyrtede)
Lægegruppen har sendt kommentar til Politikken ikke
optaget, Forsøger Amtsavisen.
Flygtninge-fotografi til kommende flyers efterlyses.
Størsteparten af flygtningene er kvinder og børn. (2 ud af 3)
Tænketank. Det påtænkes at stifte en tværfaglig
tænketank. Her skal arbejdes med at blotlægge
flygtninge- og asylpolitikkens paradokser.
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