REFERAT BEDSTEFORÆLDRE FOR ASYLS DEMONSTRATION VED
SANDHOLMLEJREN SØNDAG 2. FEBRUAR, 2014.
Tovholder: Vibeke Nerup
Referent: Jørn Nerup
Tilstede var 31 bedsteforældre på en kold februardag, hvor solen efter ugers
gråt og kedeligt vejr endelig viste sig.
DAGSORDEN:
MEDDELELSER: Næste Stormøde finder sted hos Gerda Herbøl 27.2. kl. 11-15.
Adresse: fælleshuset, Bakken 3050 Humlebæk
Gerda beder om tilmelding. Hus19@bf-bakken.dk
Ulla Sandbæk oplæste et rørende brev fra en medarbejder i Dansk Røde Kors,
som efterlyser en mandlig bedsteforælder som kontaktperson for Omar på 55
år, som befinder sig i Sandholmlejren . Omar taler noget dansk, føler sig ensom
og vil gerne en gang imellem møde en dansker over en kop kaffe eller til en tur
uden for Sandholmlejren. Brevet, som beskriver Omar og hans situation kan fås
ved henvendelse til undertegnede.
DEMONSTRATIONEN på Kultorvet 25. januar: Ved demonstrationen var der
gode taler af Birgit Rasmussen, Marianne Olsen og Leif Bork Hansen. Det blev
fremført, at tidspunktet kl. 11. var for tidligt på dagen, idet
”gennemstrømningen” på torvet var lidt for beskeden. Ved fremtidige
demonstrationer foreslås det, at starttidspunktet udskydes til kl. 13. desuden
blev det vedtaget, at næste demonstration udskydes til marts måned i håbet
om lidt varmere vejrlig!
LÆGEGRUPPENS møde med Lægeforeningen ved Inge Lynge: Efter mange
forsøg lykkedes det endelig for Lægegruppen at få et møde med foreningens
formand Mads Koch-Hansen og den nyvalgte formand for Lægeforeningens
etiske udvalg Lise Møller. Lægeforeningens repræsentanter var sympatisk
indstillede overfor BfAs lægegruppes synspunkter og redegørelse for problemer
blandt andet vedr. ansøgning om humanitær opholdstilladelse og
lægedeltagelse ved tvangsudsendelser fra Danmark. Inge Lynge bemærkede, at
Lægeforeningen må forventes at tage sig god tid til at behandle emnerne i
Lægegruppens henvendelse. Forsamlingen gav udtryk for stor tilfredshed med
Lægegruppens indsats.

FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM 13-14-15 juni 2014:
Vibeke Nerup redegjorde kort for de planer, som de på sidste Stormøde
nedsatte arbejdsgrupper arbejder med. BfA´s overordnede tema på folkemødet
skal være Børnekonventionens indskrivning i dansk lovgivning og krav om at
børn får selvstændig asylsagsbehandling. Dette overordnede budskab skal
udbredes på pladser og gader via BfAére med sandwichskilte, flyers og enkle
klare budskaber. Endvidere igennem en underskriftsindsamling, som allerede
ved kommende demonstrationer i det offentlige rum og på nettet kan startes
op. Desuden bliver der planlagt 3 debatmøder om forskellige emner men stadig
med fokus på asylbørnenes situation, mere om dette samt flere andre events,
som vil blive fremlagt på stormødet.
Gerd Gottlieb spurgte om hvor længe underskriftsindsamlingen skal køre?
Svar: Det forventes, at et udvalg afleverer synspunkter på alle konventionernes
stilling i forhold til dansk lovgivning sidst i marts. Det betyder, at
Folketingsbehandling af indstillingen næppe sker i den igangværende
folketingssamling. Underskriftsindsamlingen kan derfor køre til kort før
Folketinget skal behandle sagen i næste samling.
Der vil blive brug for mange BfAere under Folkemødet. Særligt til pasning af
BfAs telt, til omdeling af flyers, underskriftsindsamling, deltagelse i andres
møder med politikere m.v.
OBS: kommer man til Bornholm bedes man venligst give besked til
vibekenerup@yahoo.dk a.h.t fordeling af arbejdet.
Det er ret vigtigt, hvis man vil være med på Bornholm, hurtigt finder
overnatningsmuligheder og rejse dertil. Meget er optaget allerede.
Kl. 14:40 sang vi vores sang efter et kort og effektivt møde.
NÆSTE DEMONSTRATION ved Sandholmlejren: Søndag d. 16.febbruar kl.14.
Ref: Jørn Nerup

