REFERAT FRA MØDE PÅ SANDHOLM 5. JANUAR 2014
TOVHOLDER: Arne Normann

REFERENT: Kirsten Normann

Pkt. 1. Meddelelser
•
•
•

Historiefortælleren på sidste møde hedder Børge Klausen og ikke Søren Clausen.
Der ønskes fortsat mobiltelefoner m. ladere. Formidling sker gennem Asylret.
Aflevering til Ingeborg Gimbel.
Det lykkedes at fremskaffe dyner m.v. til en familie på 4.

Pkt. 2. Tovholdere ved kommende møder:
•
•
•

•

19. Januar: Inge Lynge og Jørgen Kirkegård
2. Februar: Vibeke og Jørn Nerup
16. Februar:Jytte Helle og Lise og Ebbe Ravn
2. Marts: Leif Bork Hansen og Karin Hartkopp

Pkt. 3. BfA’s interesseområde – bredden i vores aktionsgrundlag.
Tovholderen rejste spørgsmålet om omfanget af BfA’s aktiviteter og gav udtryk for, at
man – når det gælder aktioner/demonstrationer - burde holde sig snævert til asylsager
og fokusere specielt på børn. Emner som racisme, romaer m.v. kan være interessante
at diskutere, men bør efter tovholderens mening ikke danne grundlag for BfA-aktioner.
Dette gav anledning til en del kommentarer. Bl.a. at det var vigtigt at holde sig
orienteret om arbejdet i nærtstående organisationer, som vi under tiden vil kunne
samarbejde med i konkrete tilfælde. Videre blev det anført, at vi ikke skulle forsøge at
trække en generel grænse, men tage stilling fra sag til sag. Der var enighed om at søge
spørgsmålet taget op på et af de kommende stormøder.

Pkt. 4.Kommende demonstrationer/aktioner.
Leif Bork annoncerede, at næste demonstration bliver afholdt
lørdag 25. Januar kl. 11 – 12.30 på Kultorvet med indlæg af Knud Vilby.
Tovholder foreslog, at vi skulle undersøge muligheden for at holde møder på de lokale
folkebiblioteker. Emnet skulle være asylbørnenes forhold og et foredrag kunne
understøttes af en af de dokumentarfilm, vi har set flere eksempler på ved
stormøderne. Det gælder f.eks. den på TV 2 med Bente Rich, hvis det er muligt at få
adgang til den. Evt. filmen af Jannik Hastrup, som har givet udtryk for, at den må vi
gerne bruge. Ulla Sandbæk foreslog, at vi evt. kunne lave vores egen film. Den tanke
vil Ulla gå videre med.

Pkt. 5. Eventuelt.
Forslag fra Vibeke og Jørn Nerup om at lave en arbejdsgruppe i BfA til at følge
arbejdet med Børnekonventionens evt. implementering i dansk lovgivning på baggrund af den
rapport om emnet, som ventes her i foråret.
• Jørgen Kirkegård læste op et brev BfA har fået fra Allerød Kommune, som stiller en
række spørgsmål om måden vores demonstrationer foregår på. Hvis det foregår på
asfalten, skal vi søge kommunen om tilladelse. Hvis det foregår på græsarealet, skal vi
søge ejeren, dvs. Udlændingestyrelsen. Det var et udpræget bureaukratisk indslag, som
vakte stor munterhed. En af deltagerne med bopæl i Allerød kommune ville skrive et
åbent brev til kommunen gennem Allerød Posten. Men vi bør naturligvis tage
henvendelsen alvorligt og få en afklaring med kommunen.
• Frits Svanholm anbefalede bogen: ”Ulydighed & etisk dynamik” – forlaget Klim, hvor der
bl.a. er et afsnit om BfA af Knud Vilby og et interview med Leif Bork Hansen.
Nu begyndte regnen for alvor og vi sluttede som sædvanlig med sangen
”Barndommens Land”. Vi var 37 deltagere denne søndag.
Kirsten og Arne Normann

