
BfA demonstration

Sandholm

Søndag den 10. maj   kl.14.

Dagsorden

Referent: Birgitte Kjersgaard

Ordstyrer: Leif Bork Hansen

1. Siden sidst 

2. Ibrahim og Özlem
Flot demonstration i Allerød4. maj.

Byrådet valgte ikke at følge opfordringen om at henvende sig til Mette Fredriksen.

Der var en misforståelse omkring hvem der ifølge børnekonventionens § 9c stk. 2 skal 
varetage barnets tarv. Det er statens ansvar!

Tvangsudsendelsen udskudt til ?????

Udlændingestyrelsen mener man kan tvangsudsende, men politiet er uenige med 
udlændingestyrelsen. l  

3. Nyt fra stormødet

Stormøde d. 6. maj kl. 11 i Ny Hammersholt på Sættedammen.

Referat følger. 

RødeKors vil rådgive ved udsendelse, det ville være godt, hvis de også ville rådgive inden

den 1. samtale. 

1. Nyt fra Bornholmergruppen

Fremmedhad kulisse for folkemødet på Bornholm? Trykkefrihedsselskabet har inviteret den 
hollandske politiker og islamkritiker Geert Wilders.    

1. Informations basar lørdag den 9. maj 10-14

Lille historie: En englænder så en bil med streameren ”Bedsteforældre for asyl” Det 
inspirerede ham til frivilligt arbejde i Sandholmlejren. Fortalt på basaren af en 
kørestolsbruger med ”ilt-maske”. Han har været i Sandholm i flere år men er nu 
udsendelsestruet, fordi de har masser af ilt i Tanzania.

Der er stadig børn der opholder sig i Sandholmlejren i årevis.

Til basarinformationerne kunne vi godt bruge en lille folder om BfA. 

2. Politikens hus debatmøde 

Udmærket oplæg vigtigt at følge op og møde op.

Welcome to DK Et dokumentar-teater-spil om det danske asyl-system.

4 unikke forestillinger 13.maj, 19.maj, 2.juni og 5.juni 20-22.30

Bestil billet på: politikenbillet.dk 

3. Trampolinhuset

Til lykke til Morten Goll



Social politisk forening har tildelt ham Yggdrasil-prisen for socialt arbejde

5. maj skal EU være solidarisk om flygtninge?

Der er plads i Europa. Der er plads i Danmark. Vi er alle borgere i den samme verden. CJ. 

4. Abolfazi skal udvises til Kabul den 13. maj.

Politiken søndag den 10.maj: Rasmus Krogh, lærer dagbehandlingsskolen Isbryderen: ”I 
næste uge sender vi endnu en familieløs ung ud af landet”

Der koordineres noget demonstration den 13. maj i lufthavnen. 

5. Eventuelt

Socialdemokratiets retsordfører Trine Bramsen har igen ladet sin skarpe røst høre:

”Det er mennesker, der ikke er velkomne hos os”. 

Dæmonisering af andre mennesker er uværdigt og bestemt ikke befordrende for en positiv 
udvikling. 

Det er ikke lykkedes at sende en eneste på tålt ophold ud i løbet at de seneste 8 år. 

Malabat Merza familien  (Ole og Lene Holm Jensens asylfamilie) har fået permanent 
opholdstilladelse. 

Invitation til Louise Leths bog/film, Trankebar, Borgergade på onsdag den 13. kl. 18.30.  

                     Referent og ordstyrer den 24. maj Ingeborg og Jørgen Gimbel

            bk


