Referat af demonstration foran Sandholm 2. marts 2014
Tovholder: Leif Bork Hansen
Deltagere: 22 bedsteforældre

Referent: Karin Hartkopp

Punkt 1: Meddelelser
Jørn Nerup, der ligesom mange andre bedsteforældre, havde overværet
Folketingets Høring om inkorporering af menneskerettighedskonventioner i
dansk ret, gav et kort referat af høringen. Interesserede kan se hele høringen
på Folketingets hjemmeside.
Arne Normann gav derefter et kort referat af Stormødet d. 27.2.
Læs Jørgen Kierkegaards fyldige referat af mødet. (Kommer snart)
Så var der godt nyt om ”Lone og Ole Holm-Jensens irakiske familie”.
Manden har nu fået bevilget permanent ophold, og hans kone har fået 5 års
midlertidigt ophold.
Mange husker sikkert også Armens familie fra Havdrup. Familien har fået
midlertidigt ophold for 2 år. Ved den oplysning opstod der spontant bifald til
de forældre, der har medvirket til den ændrede beslutning om udvisning.
Nanna Carlsen overbragte også en hilsen fra Lilith (moderen i familien).
Efter to gode nyheder mente Leif, at det måtte være tid til at referere en
Megafonundersøgelse, efter hvilken Dansk Folkeparti nu er det næststørste
parti i Danmark, altså større end Socialdemokratiet.
Punkt 2: Tovholdere/ referenter til kommende demonstrationer.
Der er nu fundet tovholdere/referenter til demonstrationerne 16.3. og 6.4.,
men derefter er der ingen skrevet på, derfor en kraftig opfordring til at melde
sig. Skriv gerne til karin@hartkopp.dk, så skal I nok blive skrevet på listen. I
første omgang drejer det sig om demonstrationerne 20.4.(påskedag), 4.5. og
18.5.
Karin gjorde opmærksom på, at hun mente, at der ikke behøver at være en
særlig omfattende dagsorden. Det, at vi mødes og udveksler erfaringer, er i
sig selv nok. Referatet behøver heller ikke at være særligt omfattende.

Punkt 3: Aktuelle sager om udvisning af børn.
Forskellige sager blev nævnt. Nanna nævnte, at selv om der er håb om en
ændret praksis fremover, kan vi forvente flere udvisninger.
Jørn Nerup nævnte en konkret sag, hvor en afghansk flygtning er blevet
udsendt med lægedeltagelse. Jørn pointerede, at en flygtning, der har behov
for at blive ledsaget af en læge ved udvisningen, ALDRIG er
udsendelsesparat. Lægegruppen har deltaget i en samtale med Psykiatrisk
Center Hillerød . I den konkrete sag har Asylret besluttet at klage til
Patientklagenævnet over den (manglende) sundhedsfaglige håndtering, som
Psykiatrisk Center Hillerød har udvist.
Punkt 4: Gadedemonstration på Kultorvet lørdag den 22.marts kl.13
Jørgen Kierkegaard er mødeleder, og Bente Rich vil holde tale. Der arbejdes
videre med indholdet til demonstrationen. Det vil være godt, hvis vi også kan
få en udefrakommende til at holde tale.
Punkt 5: Eventuelt
Bent Ingerslev viderebragte en stor hilsen fra Ingeborg og Jørgen Gimbel, der
p.t. slår deres folder i deres (næsten) andet fædreland, Mexico. Alle
forsamlede bedsteforældre sendte skyndsomt hilsnen retur.
Gerd Gottlieb fortalte, at hun og den lille gruppe bedsteforældre, der i sin tid
skriftligt henvendte sig til Justitsminister Morten Bødskov med en appel om
at gøre noget for de mange familier og enkeltpersoner, der har siddet i 8 år
eller mere i forskellige lejre, nu har skrevet et lignende brev til den nye
justitsminister, Karen Hækkerup. Derefter læste Gerd brevet højt.
Kl. 14.45 sang vi vores sang.
Tovholder og referent 16.3. er Leif Bork Hansen og Karin Hartkopp

