
REFERAT FRA MØDET PÅ SANDHOLM SØNDAG DEN 28. JUNI 2015.

Leif Bork bød velkommen til de 21 fremmødte og konstaterede, at en ny 
epoke i BfA's historie var indtrådt, idet vi nu er repræsenteret i Folketinget! 
En engageret deltager i BfA ( Ulla Sandbæk ) er valgt for partiet Alternativet. 
Ulla Sandbæk var tilstede og modtog lykønskninger fra alle sider.

Pkt. 1. Siden sidst - efter valget.
Regeringen vil allerede i den første uge efter valget fremsætte forslag til
stramninger af asyllovgivningen. Der er bl.a. tale om en ny integrationsydelse
på det langt lavere SU-niveau og indførelse af et optjeningsprincip for
modtagelse af f.eks. børnecheck og børnetilskud. Videre nye og strammere
regler for familiesammenføring.
Det medførte bl.a. følgende kommentar: 
”Vi kommer til at stå foran Sandholm i årevis!”

Pkt. 2. Opsummering efter Folkemødet på Bornholm
Arne Normann fortalte om sine erfaringer ved årets Folkemøde. BfA havde 
3 meget velbesøgte arrangementer, dels om de uledsagede flygtningebørn, 
om det gode møde mellem asylansøgere og lokalsamfundene og et møde om
Børnekonventionen. Ved vores lille telt på området var der stort set sort af
mennesker hele tiden. Her kunne de afprøve deres viden om asylpolitik ved
at udfylde en tipskupon, eller de kunne prøve at "rafle" sig til en
opholdstilladelse i Danmark. Begge dele planlagt af Nina Lørring, som havde
gjort en fantastisk indsats. ( stor applaus til Nina fra de tilstedeværende ).Vi
gik også i år rundt på området med et 2 meter højt træ ( doneret af Bodil og
Mogens Nielsen ) og i år benævnt: "Håbets Træ". Det vakte som sidst stor
opmærksomhed og blev ved folkemødets afslutning overleveret til Bornholms
borgmester Winnie Brosbøl - i år med pressen til stede i form af TV2-
Bornholm. Efter Arne Normanns opfattelse kunne BfA's deltagelse i
Folkemødet kun betragtes som en stor succes. Det bekræftedes af de
"Bornholmere" der var på Sandholm i går.
Man kan med fordel læse indlægget omFolkemødet på B.f.A.s , hjemmeside,
hvor der også er en TV -optagelse fra overrækkelsen af træet.

Pkt. 3. En pakistansk familie står til udvisning efter 5 år og 10 måneders
ophold.
Læs den udførlige omtale af punktet i DAGSORDENENS PUNKT 3.
Hanne Geist og Leif Bork Hansen har rettet en endog meget stærk
henvendelse til justitsminister Mette Frederiksen om sagen ligesom
der foreligger erklæringer fra Human Recovery, lægeerklæringer samt



udtalelser fra børneinstitutioner til støtte for sagen.

Efter Leifs indlæg var der stor applaus til såvel Leif som Hanne Gejst for
deres gode arbejde. Det blev oplyst at Helge Nørring er advokat på ”sagen"

Pkt. 4. Borgermøde om flygtninge i Allerød.
Allerød Kommune havde indbudt til Borgermøde på Rådhuset omkring de
134 flygtninge, som kommunen skal huse.
Bent Ingerslev havde deltaget i mødet og kunne berette om et meget positivt
møde med omkring 200 deltagere. et er flygtninge fra Syrien og Eritrea, det 
drejer sig om, og mange af dem var il stede. Der er oprettet et integrationsråd
i kommunen - Røde Kors er aktive deltagere.
Der findes et Integrationscenter på Kollerødvej 8 i Allerød, hvor der vil blive
afholdt flere forskellige aktiviteter.
Man efterlyste personer, der vil gå aktivt ind i forskellige hjælpearbejder som
f.eks. Kontaktpersoner - sproghjælp - edb-hjælp - hjælpe med formularer -
o.m.a. Det var første møde, og der var god respons, og de, der meldte sig, vil
blive kontaktet. Man opfordres til at deltage i kommende arrangementer i
Integrationshuset. Der var som nævnt en meget positiv stemning - også hos
vore flygtninge.

Pkt. 5. Eventuelt.
Her diskuterede vi mulige reaktioner på den nye regerings asylpolitik. Hvad
gør vi? Skal vi sammen med andre organisationer/bevægelser med samme
synspunkter som os: måske en march som Holbæk-marchen mod atomvåben
i 60'erne eller prøve at samle alle de lokale grupper, som gør en stor
indsats for asylansøgere, til en fælles indsats. Her er nok at arbejde videre
med.
Vi havde et meget hyggeligt besøg af Merna, der var der sammen med sin
mand og deres lille barn. Merna udtrykte sin store glæde ved at være
sammen med BfA foran Sandholm - hun udtrykte også glæde over at være i
Danmark.

Næste møde: 
Søndag 12. juli - Tovholder Leif Bork - referent Karin Hartkopp.
Søndag 26. juli - Tovholder mangler - Mette Roerup er referent
                        
                                                 Referat ved Arne Normann og Bent Ingerslev.


