
Referat af møde på Sandholm
20. oktober 2013. 

Ad 1.   Irakerne fra Brorsons Kirke v. Gyda Sveibæk..

            Gyda fremlagde flot for KONTAKTGRUPPEN for IRAKEREs arbejde
             der tog sin begyndelse ved besættelsen af  Brorsonkirken.
             Kvindegruppen var der i forvejen.
             Der har været afholdt 27 møder i KONTAKTGRUPPEN , og der er i
             I høj grad brug for, at gruppen er der. 
              Møderne bruges i høj grad til erfaringsudvikling. Hvor findes der
             netværk - hvordan får man dem frem? Hvor og hvordan kan vi være
              behjælpelig med økonomi - såvel i Danmark som i hjemlandet?
              Dansk Flygtningehjælp er en samarbejdspartner - hvor og hvordan
              finder vi andre? 
               Hvilke initiativer kan "man" tage. Flere kontaktforældre vil være
              dejligt, men man skal vide, det er et krævende arbejde.
               Efter Brorsonkirken var der 32 bedsteforældre på listen over 
              bedsteforældre, der tog sig af 96 irakere - heraf 14 børnefamilier .
              I dag er der 21 på listen, der tager sig af 70 irakere.
              Spørgsmål? Skal man arbejde på at åbne for andre grupper end 
              irakere?    -    Manglende kapacitet sætter grænsen!  '
              Gyda opfordrede til, at flere kommer med. Henviste endvidere til
               en artikel i "fred og frihed"  nr. 2 - 2011 side 18.
              Jørgen Kirkegaard sluttede indlægget med at fortælle, at ildsjælen
             bag hele projektet er Gyda, der selv tog Hanne Gejst med som 
             "kollega".

Ad 2:  Møde med SF's integrationsordfører Karina Lorentzen d.1.10.13

             Mødet var kommet i stand gennem  Øzlem  Cekic og i mødet deltog
             Ingeborg og Jørgen Gimbel - Jørn Nerup og Jørgen Kirkegaard.
             Karina skulle redegøre for positive tiltag. "De fire" spørger og foreslår.
             POSITIVE TILTAG OG PLANER:

            ASYLAFTALEN:
             Penge til konkrete forbedringer i lejrene.
             Halvere sagsbehandlingen.
             Mulighed for praktik i forb.m. ungdomsuddannelse.
             Selv finde arbejde. - Pulje til andet - f.ex. Trampolinhuse
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              KOMMENDE TING:
              Mulighed for humanitær opholdstilladelse for romaer.
              Integrationsaftale: screening af familier for støtte ved integration,
              sundhedsscreening.
              Kvoteflygtninge: bortfald af krav om integrerbarhed. Nye kriterier
               Endnu ikke taget stilling - ingen bør afskæres.
              UDREJSECENTER:
               På foranledning af Røde Kors. Fængselsforbundet er ikke trygge 
              ved det. 
              Motivationsfremmende foranstaltninger viderefører, men trappes
             i realiteten ned.
             
              VORES TEMAER:
              Ny UDLÆNDINGELOV - 76 ændringer 2001 - 2011. Uigennemsigtig
               og uforudsigelige konsekvenser.
              SVAR: nok ikke muligt i denne regeringsperiode.
               Modtagelsesproceduren: Bedre tolkning
                                                        Båndoptagelse af indledende "samtaler"
                               '.                        Bisidder fra første færd - gerne advokat -
                                                         Gratis læge- og psykiaterhjælp til              
                                                        torturofre.
               
                  UDSENDELSESLEJR: En meget uheldig sammenblanding af
                                                        ikke kriminelle børnefamilier plus 
                                                        kriminelle plus folk på tålt ophold.
                                                        Stor risiko for voldsomme reaktioner.
                   Motivationsfremmende foranstaltninger  har ingen effekt ifølge
                    rigspolitiet og Røde Kors. - Psykisk nedslidende _ Er det i 
                  overensstemmelse med internationale konventioner ?
                   KRIGSFLYGTNINGE: 
                    Først efter to års krig giver Flygtningenævnet nu oph.tilladelse
                    Til visse flygtninge fra -Syrien. Det bør - i overensstemmelse 
                    Med FN's bestemmelse - ske med det samme for alle 
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              flygtninge fra krigszone.

               Mødet blev afholdt i en positiv og venlig atmosfære og Karina
              Lorentzen var positivt optaget og ivrigt noterende.



               Jørgen Gimbel rejste på Sandholm spørgsmålet om det var en id'e
               at arrangere lignende møder med andre ordførere. Positiv               
              modtagelse.
 
Ad 3.     SKAL VORE DEMONSTRATIONER GENOPTAGES? HVOR?
              HVORDAN?
               Dette punkt blev brugt på et forslag fra Leif Borck, der foreslår en
               demonstration fredag den 25. oktober foran Christiansborg
              mod mange tvangshjemsendelserne af romaer.
               Der var enighed om, at det var et godt initiativ, men mange var lidt
               bange for den korte tidsfrist til et arrangement af den art. Vigtigt med 
              en klar beskrivelse af målet. 
               Stryregruppen bliver orienteret søndag aften, men Per Husfeldt har
              haft kontakt med Leif  Borck. Et for referenten  ukendt antal 
              meldte sig til et forberedende møde mandag kl. 16.hos Leif.
               Yderligere debat om demonstrationer blev udsat.
              EFTER ET MØDE MANDAG HOS HEIDI OG LEIF FINDER
               DEMONSTRATIONEN STED FREDAG DEN 1.NOVEMBER
               KL.14 PÅ. NYTORV . 

Ad 4.    STREAMERS - BADGES m.m. BLEV HENVIST TIL
              STYREGRUPPEN.

Ad 5.     EVENTUELT.

             En gave fra Asylret - det viste sig st være et antal slikkepinde - 
             bliver sendt med til en evt. demonstration på fredag.
              Ole Warming havde modtaget tilbud fra en spejder, der tilbød
             at tage et antal børn fra Sandholm og evt. andre lejre med på tur
             ud i naturen. Der er blevet etableret  kontakt gennem Røde Kors
             til relevante steder.

Dagen sluttede for  36 deltagere med vores sang - hele dagen i tørvejr -

Tovholder var Svend Erik Jensen
Referent          Bent Ingerslev                                      
                          

             
             


