Bedsteforældre for asyls Demonstration foran Sandholm,
Søndag den 23. juli kl.14-15
Referat'
Referent: Birgitte Kjersgaard Tovholder: Leif Bork
Dagsorden:
1.Siden sidst:
Fra anmeldelse af ’Dunkirk´. En opbyggelig historie:
De gode -soldaterne- trængt op i en krog. En træg kynisk ledelse, der lader som ingenting . Og så
civilsamfundet der træder i karakter – hundreder af små fiskerbåde evakuerer de strandede soldater.
Roman Carol Matas - Større end engle: Der gives et indblik i nazisternes jødeforfølgelser, og de
franske indbyggere i Chambon´s store mod og grundlæggende menneskelige anstændighed.
a) Afviste asylbørn – Vi følger de afviste asylbørn. Politiken 17. juli Olav Hergel: afviste asylbørn har
været politiske kastebolde i mere end 10 år.
Ibrahim og Özlem - 12 år i asylsystemet tilbage i Sandholm.
Malak Saidi - 11 år i asylcentre
Rokhsar Sedigi – Jelling Filmen: ”Mon de kommer om natten?” Bevirkede at familien fik asyl med
baggrund i barnets tarv.
”Man kan ikke vente sig til asyl!
b) Læserbrev Politiken: Gældssanering – Hvad med asylsanering til alle flygtningebørn indtil
01.07.2017.
Så kan Danmark begynde på en ny og anstændig asylpolitik.
2. Hvad gør Danmark med ´Menneskerettighederne´, når det fra efteråret overtager formandskabet i
EU?
Juraprofessor Mads Bryde Andersen: Derfor er det svært at ændre konventionen -Kronik Berlingske 11
Juni
Politiken 23. juli ´Alt internationalt samarbejde er en måde at afgive magt på`
3. Input hjemmeside!
Fokus på BfA´s hjemmeside. Hjemmesiden skal vist omstruktureres. Det kunne være rigtig fint at
have tavlerne fra Labyrinten på Bornholm til at løbe i sløjfe på hjemmesiden.
4. Eventuelt
Jubilæums gruppen: Er der nyt fra jubilæumsgruppen, referatet fra sidste styregruppemøde
fortæller vist ikke noget. Er der en dato, Gillelejes spillemænd vil vist gerne spille!
10 års jubilæum. Nyt om jubilæumsskriftet ?????
OBS! Der er ikke nedsat en jubilæumsgruppe. Mette tilbød aat modtage gode idéer. Nogen bør tage
initiativ – det haster.
Vilkår for asylansøgere: Gyda Bøge Seibæk og Gert Gottlieb fortalte om aktuelle besøg i Dianalund
asylcenter, det nyoprettede omsorgscenter i Thyregod og i udsendelsescenter Sjælsmark. Fælles
for alle tre steder er bl.a. den fysiske og sociale isolation og manglende aktiviteter. Som noget nyt
er man også begyndt at placere familier, hvis sager stadig er
under behandling (fase 2), i Sjælsmark.
5. Kommende møder
Næste møde foran Sandholm: 13.august kl.14. Tovholder: Leif Bork – referent: Birgitte Kjersgaard.
25. september Netværk for demokrati: Konference om flygtningespørgsmål på Christiansborg
med Mogens Lykketoft som oplægsholder
Vi sluttede med at synge ”Kringsatt av fiender”, hvorefter himlens sluser åbnede sig og vi skyndte os
hjem i tørvejr. Bk

