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•     Referat fra 1. maj i Fælledparken.  
Bent Ingerslev fortalte, at der ikke havde været så mange BfA’ere, men at de havde været 
myreflittige med aktiviteter i og omkring teltet fra 10.00 – 16.00.   
Man fik 946 underskrifter, og folk var mere end villige til at underskrive, de linede selv op og bad 
om forlov!
Med disse positive oplevelser in mente spurgte Bent, om vi ikke skulle ofre penge på en bod næste 
år, og sluttede af med at takke de flittige BfA’ere.

•     Mere om folkemødet.  
Ole Bergmann fortalte at tiden for at tilmelde flere events var overskredet, men at der foreløbig var 
tilmeldt 7 events. Der var 3 møder – et af dem med Jørgen Kirkegård, et om humanitært ophold 
(ved lægegruppen), et om langvarigt ophold, et om etiske problemer i forbindelse med 
Børnekonventionen.  Der skal også være samtaler/møder ved teltet (med vægt på 
Børnekonventionen i samtaler, oplæg, cases, sange).

Jørn Nerup fortalte, at i forbindelse med mødet om søndagen, om humanitært opholdstilladelse, 
var det svært at få politikere til at deltage. Ingen ønsker at stille op selv om de er på Bornholm og 
det er deres politiske område. Det er en politisk stikken hovedet i sandet – spørgsmålet er, om der 
er sand nok!  

Arne Normann spurgte, hvilke andre arrangementer derovre, vi burde være med til.  Der er et 
møde med andre den 12. juli på Bornholm

Ole Bergmann fortalte, at Folkemødets hjemmeside ligger parat, og der kan man gå ind og se alle 
arrangementer. Når de store politiske taler holdes, må intet andet ske på samme tid. 
www.folkemødet.dk (program, søgeord: asyl)

Ulla Sandbæk sagde at Nina Lørring og hun vil planlægge spørgsmål til Helle Thorning og andre.

•     Næste stormøde   
Finder sted den 27. maj på Københavns Pædagogiske Saminarium, Strandvejen 93. Formerne 
omkring vores samarbejde skal bl.a. på dagsordenen.

•     Eventuelt.  
Gerd Gottlieb gjorde opmærksom på, at Folketingets informations- og debatportal Altinget.dk  i 
denne måned behandler spørgsmålet "Fører Danmark den rigtige asylpolitik? 10 personer med 
særlig engagement og viden om asylpolitik  - Mette Riessmann (A), Martin Henriksen (DF), Martin 
Geertsen (V), Johanne Schmidt-Nielsen (L), Mimi Jakobsen, Thomas Gammeltoft-Hansen, Edith 
Montgomery (Dignity), Andreas Kamm og Mona Ljungberg ((Mit Asyl) - besvarer spørgsmål, og 
opfordrede til, at vi griber chancen og blander os i debatten.

Gerd refererede en sag  om humanitært ophold fra BfA-bogen, Afvist, Sagen er trukket ud i det 
uendelige og er en parallel til sagen om drengen Remiz, som Hegel skrev om i Politiken den 13. 
april. DVS endnu et eksempel på de humanitære sager, hvor de danske myndigheder er parate til 
at hjemsende asylansøgere, idet man påstår, at den nødvendige antipsykotiske medicin bare kan 
rekvireres fra et andel land end hjemlandet (her Kosovo).
Til dette bemærkede Jørn Nerup, at det ikke var usædvanligt. Flere læger havde rapporteret om 
samme fremgangsmåde.

og så sang vi ...


