Møde Avnstrup d. 22. okt. 2022
Ordstyrer Mette Roerup

for 7 BfA’ere.

Referat
Siden sidst
Ad 1a: Mette Roerup havde været på efterårstur med pigegruppen, som vanligt en
succes.
De unge undrer sig i øvrigt over den dobbeltmoral mange politikere udviser, når de
støtter og hylder de Iranske kvinder i Iran samtidig med, at selvsamme politikere
fortsætter med at holde Iranske kvinder fanget i asylsystemet i Danmark i
udrejseposition i årevis.
Ad 1b: Borgerforslaget vedr. Børnekonventionen blev diskuteret, og vi opfordrer i
høj grad til at alle støtter forslaget hurtigst muligt, så det ikke ryger i glemmebogen.
Det er ikke nok med et LIKE.
Find forslag 12826 borgerforslag.dk
UNICEF og RED BARNET støtter officielt forslaget.
Ad 1c: Demonstration den 4. oktober for en anstændig flygtningepolitik.
De der kunne havde deltaget.
Ad 2: Global demo dag d.22. okt.
Der blev i flere byer afholdt demonstrationer til støtte for de Iranske kvinder.
Da dagen faldt sammen med vores møde, deltog vi selvsagt ikke.
Ad 3: Den 25. og 26.okt. afholder Kongelundsgruppen aktion ved Rundetårn.
Håber på stort fremmøde.
Ad 4: Repatriate the Children’s retssager 26. og 27.okt - Sagen omfatter foreløbig 2
mødre og 3 børn. Domsafsigelse finder sted 16.12. 22 kl.13.
Institut for menneskerettigheder er gået ind i sagen på børnenes side.
Høre mere ved at lytte til Knud Foldschack i DR P1’s BAGKLOG d. 22. okt.
Ad 5: Samvær med beboerne - ca.10 beboere kom og snakkede om dette og hint.
En enkelt ny kontakt blev skabt.
Ruben havde guitaren med, og han spillede sørme også på den - det er altid en
succes.
Ad Evt.: Næste møder i BfA regi - Sjælsmark demo d 13. nov. kl. 14-15
Avnstrup møde d.26. nov kl. 14-15
… OBS sidste Avnstrup møde i 2022 er d. 17. dec. kl. 14-15!
Vi talte lidt om Trampolinhusets gode arbejde.
Ref. Anne Knudsen

