
Dagsorden for demonstration ved Sandholm 
                                                               søndag d. 19.1. kl. 14 - 15

Tovholder Jørgen Kirkegaard. Referent Inge Lynge.

1. Meddelelser (og evt. drøftelser)
- om stormødet torsdag den 27. februar kl. 11-15

Se referatet fra sidste styregruppemøde udsendt i mandags.
fejl i referatet: Det ER d. 27. feb.
Der vil naturligvis udkomme en dagsorden for mødet, men det kan røbes, at 
der kommer et indlæg om:

- konventionerne, endnu en film af Bente Rich 

- et forslag om en lidt ændret struktur for BfA. Det er ikke noget kup,
  forslaget skal blot drøftes, så en endelig struktur kan vedtages i maj.

    Et hovedpunkt i forslaget er, at styregruppen især skal bestå af repræ-
sentanter for vores mindre grupper.
(Jeg er lidt betænkelig ved det, for grupperne er ofte små og eksisterer kun i 
kort tid. Men jeg vil lytte 27.2.)

På styregruppemødet drøftede vi også læseligheden af mails. Flere har klaget 
over, at BfA-mails undertiden er nogle ulæselige hieroglyffer. De tekniske 
årsager er vist ret komplicerede, men Ole Bergmann er nu opmærksom på det, 
og vil indkøbe et program, som skulle løse problemet.

- om demonstrationen nu på lørdag den 25. på Kultorvet kl. 11-12.30 
   (hvis det er koldt, holder vi op før!)

I december var vi en lille gruppe med Leif Bork i spidsen, som meldte sig til at 
lave en demonstration i januar.  Det bliver altså nu på lørdag.

Knud Vilby har givet tilsagn om at tale kort, desuden vil en forfatter, Birgit 
Rasmussen, tale. Hun har skrevet denne bog: "Min tabte barndom og Udenfor 
rækkevidde", som varmt kan anbefales - rundsendt.

Temaet for demonstrationen er den voldsomme stramning af 
Udlændingestyrelsens og Politiets  tvangsudvisningspraksis. I Politiken sidste 
søndag praler Politiet ligefrem med det:

I 2012 tvangshjemsendte man 1.315 personer, i 2013 er man nået op på 2.911, - 
mere end det dobbelte.



Vi er ikke i tvivl om, at det er sket på bekostning af retssikkerheden og  
omhyggelig sagsbehandling.           Det har vi mange eksempler på.

Der trykkes 1000 nye flyers om dette. Det er billigere end at bruge et trykkeri.

Så det er vigtigt, at mange af os kommer ind på Kultorvet næste lørdag og 
hjælper med uddelingen !

2. Den lykkelige afslutning på Allerød kommunes bureaukrati,
   (som kunne forhindre vore søndags-demonstrationer)

Ved demonstrationen her for 14 dage siden var vi jo noget rystede over en 
skrivelse fra Allerød Kommune, som skrev, at vores demonstrationer i 2014 
nærmest umulige p.gr.a. niveauforskelle og trafik (?!). Vi måtte le højt, al den 
stund vi har stået her i 6½ år.

Marianne Engberg meldte sig til at tage sig af det og evt. få det tåbelige brev i 
Allerød-posten. Heldigvis besluttede hun efter samråd med en anden Allerød-
borger, Bent Ingerslev, lige at spørge kommunen først, hvad i alverden 
meningen var.
Og så viste det sig, at det hele var en misforståelse: Kommunedamen troede, at 
vi stod nede på Sandholmgårdsvej! - Derfor talen om trafik og niveauforskelle!

Misforståelsen blev opklaret, vi kan roligt blive stående i 2014, og kommunen 
sendte os endog et meget venligt brev, som blev læst op. Stor tak til Marianne 
Engberg og Bent, som løste alle problemer. Desværre er hun her ikke i dag. Jeg 
havde ellers lovet hende en applaus ! Det fik hun alligevel.

3. Overvejelser om et forslag om en ny ordning for vore demonstrationer:

Forslaget går ud på at holde en demo om måneden foran Sandholm og en i 
København. Der var delte meninger. Søndagsdemo i Kbh vil måske ikke give 
så mange tilhørere. Så kunne det være en lørdag, gerne den første i måneden, 
hvor folk har penge (det gør dem måske mere lydhøre?) Ingen indstilling her 
fra mødet, men på forslag fra Bork Hansen sagde vi ja til flere demo’er i byen.

4. Gyda har lavet en oversigt over de seneste ændringer i    
    Udlændingelovgivningen, der er trådt i kraft 1. januar 2014.

Lov nr 1617 om overførsel af klagesager fra Justitsministeriet til det nye 
Udlændingenævn.

Lov nr 1618,bl.a. om at ansøgning om humanitær opholdstilladelse, der 
tidligere havde opsættende virkning på udrejsefristen, såfremt den var 
indgivet umiddelbart efter afslag på asyl, nu ikke længere har den opsættende



virkning, med mindre ganske særlige grunde taler derfor. (Lægegruppen 
indgav et uopfordret høringssvar til lovforslaget, hvor vi gjorde opmærksom 
på, at der er store problemer forbundet med at få ansøgningerne tilstrækkeligt 
belyst, så de ’ganske særlige grunde’ kan dokumenteres).

Lov nr 1619 om de nødvendige ændringer for gennemførelse af den reviderede 
Dublinforordning af 26. juni 2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til 
afgørelse af hvilken medlemsstat, der er ansvarlig for behandling af en 
ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en 
tredjelandsstatborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne.

Man kan læse mere på Justitsministeriets hjemmeside www.jm.dj

5. Eventuelt   -    intet nyt fra gruppen om børnekonventionen

Tovholderen gjorde opmærksom på et interessant program i torsdags i P1. I 
sproghjørnet 11.03 fortalte overlæge Martin Sodemann om de store problemer, 
der rammer flygtninge med PTSD, fordi man kræver at de skal lære dansk 
under et tidspres, de ikke kan klare. Iflg. Sodemann bør de først have 
opholdstilladelse for at skabe den tryghed, der er en forudsætning for at de – 
langsomt – kan indlære nyt. Serien fortsætter på næste torsdag, samme tid. 

Både fingre og blæk frøs fra den resterende snak. Men sangen klingede

I alt 25 havde indfundet sig denne blæsende søndag med en chillfaktor af 
dimensioner. En af de 25 er ny deltager, Gunver Lerche, som blev budt 
velkommen med stor applaus. Det varmer med nye kræfter!

                                                                                    19. januar 2014 Inge Lynge

____________________________________________________________________




