
Referat af mødet på Sandholm
Søndag d.3.nov.2013.

ad 1. Niels Lomholdt er død. Han var meget aktiv med at etablere den første      
telefonkæde til hjælp for kommunikationen i BfA-gruppen.

  Opfordring fra Kvindelige lægers Klub til fælles samarbejde om evt.          
aktioner. Bente Rich vil opfordre til at dette sendes direkte til  
Styregruppen.

Se Michala Bendixens artikel i Politiken 1.nov .

ad 2. Advokat Niels Erik Hansen (NEH) fra Dokumentations og 
Rådgivningscentrer om Racediskrimination (DRC) redegjorde for centret 
og dets historie:
Det er en selvejende institution der er oprettet i 1993. Den har til formål at 
rådgive og hjælpe personer, der har været udsat for diskrimination eller 
har været vidne til dette. Centret tager sager op over for myndigheder og 
domstole i ind og udland og refererer det i pressen, hvis der er mulighed 
for det.
 Indtil 2001 var der økonomisk tilskud fra staten, men efter Foghs tale om 
smagsdommere og VK- regeringens og Dansk Folkepartis ”oprydning” af 
institutioner mistede centret alle offentlige tilskud (18.01.2002). I dag 
drives DRC ved frivillig arbejdskraft af jurastuderende og ”ildsjæle” som 
vores taler. Der er åbent mandage kl. 17-19 for personlig henvendelse og 
telefonisk mandage kl. 18-20 og onsdage og torsdage kl. 12-15 (tlf. 
35363850).
NEH har i dag arbejde som advokat med speciale i flygtningesager og 
deler kontor med Helge Nørrung. Emnet er kontroversielt, og der er ikke 
sket væsentlige forbedringer for flygtninge under SRSF-regeringen. På 
plussiden blev nævnt: starthjælpens bortfald, 24-årsreglen og ændringen 
af antal i Flygtningenævnet (før 3 nu 5), men der er stadig for mange fejl. 
Advokater forsøger at få så mange principielle sager som muligt afgjort 
ved Menneskerettighedsdomstolen og ved FN-domstolen i Geneve i disse 
år, så man har grundlag for at imødegå de stramninger, der vil komme 
efter næste valg - efter al sandsynlighed. Det er sager, hvor asylansøgere 
har fået afslag i DK og hvor præmisserne burde lægge op til en anden 
afgørelse.
Der nævntes konkrete sager fra Eritrea, Kina, Afghanistan, hvor det var 
lykkedes at omstøde Flygtningenævnets afgørelse. Men det tager tid, og 
det er ikke altid muligt at finde de personer, der har lidt overlast.



”Flygtningenævnet er ikke ufejlbarligt!”
Det blev endnu en gang slået fast, at DK har den mest restriktive 
udlændingelov i Europa. Vi burde i det mindste behandle flygtninge 
ordentligt. NEH fortalte om eksempelvis Holland, hvor der gives 
flygtninge en advokat efter højst 3 dage, hvilket gør, at mange problemer 
tages i opløbet.
Behandlingen af flygtninge og asylansøgere i DK er uværdig og 
usolidarisk, men uhyre effektiv for denne regering.
Udlændingenævnet, som er en SRSF ”opfindelse” til afgørelse af 
humanitært ophold har lagt sig på en meget hård praksis ved at fortolke 
mest muligt negativt.
Det er udlændingeloven, der er uigennemsigtig, uforudsigelig og 
udemokratisk, og som bør laves om.
Bente Rich spurgte om FN-domstolen i Geneve kunne tage sager op som 
fx ”motivationsfremmende foranstaltninger” og ”de lange tider i 
centrene”? 
Der blev spurgt om afgørelserne for folk med PTSD. Der blev givet en 
smule mere dispensation, men også dette vil forsvinde ved næste valg 
formodes det.Er der håb, hvis de mange konventioner nu inkorporeres i 
dansk lovgivning? Kan FN’s anmodninger så stoppe nogle af de mange 
udsendelser fra DK?
Tak til NEH, der får Årets pris 2013 fra SOS mod Racisme!

Ad 3. Gerd Gotlieb takkede Leif for initiativet med den stærke demonstration 
d.1.nov.på Nytorv. Det var imponerende at det kunne lade sig gøre i løbet 
af de knap 14 dage. Vi håber mange fik hørt budskaberne. Det var et godt 
sted at stå, fin ledelse og stærke taler og breve med støtteerklæringer.
Der indsamledes 1135.50 kr. til hjælp til dækning af udgifterne
Husk Krystalnatten lørdag d.9.november. Se på program på nettet: 
www.krystalnatten.dk (Fakkeltog kl.17 på Nytorv møde 19.30 i 
Grundtvigshus, Studiestræde) 
NB Dokumentarfilm TeaterGrob 13.11.kl.19.00 : Katrine Philp : De 
afviste. På nettet DR 2 også.
. 
Gerd bad til sidst om en hjælper til en familie, der er flyttet til Ullerød 
nær Hillerød, og som har fået asyl. Se nedenstående.

Det var en kold dag med givende information, hvor 28 forfrosne BfA-er 
sluttede med Barndommens Land

Ingeborg Gimbel. 07.11.2013

http://www.krystalnatten.dk/


Efterlysning af kontaktperson på delebasis til somalisk familie i 
Hillerød kommune.

Der er tale om en somalisk kvinde, der efter 10 år i asylsystemet (se. 
evt hendes historie i BfA´s bog Afvist s. 116 og i Refugees Welcomes 
bog Asylcenter limbo s. 40). Hun har fået asyl i 
foråret 2012 og efter yderligere 1 års venten har hun fået sin mand plus 
de 6 af parrets i alt 7 børn familiesammenført (den 7.og ældste har 
desværre netop fået afslag på sin asylanmodning i Flygtningenævnet).

Der er tale om et meget sympatisk forældrepar med en flok i alderen 
12 – 18. Søde – alvorligt afventende - børn, der kun har gået meget lidt 
i skole, men som i den grad er ivrige efter at lære det danske.
Jeg kommer selv i familien, men synes ikke at jeg kan være nok for 
dem, og derfor ville det være meget dejligt, hvis jeg kunne dele 
opgaven med en anden, der også har lyst til at komme på besøg. 
Måske slå sig ned i familiens skød, interessere sig for, hvordan det går, 
se i skolebøger, forklare det danske system, når der opstår spørgsmål 
osv. – i det omfang og med de ting, som man selv synes, at man 
magter. Hverken mer eller mindre.
Familien bor indtil videre i Ullerød nord for Hillerød. Moderen og især 
den ældste dreng på 18 kan engelsk til husbehov. 

Kontakt mig gerne 45414384 eller gerdg@mail.dk for at høre mere

Med venlig hilsen

Gerd Gottlieb     


