Referat fra Kontaktgruppen for irakiske asylansøgere, 8.1.2018,
hos Kirsten Gaard, Emdrup.
Der var beskedent fremmøde, da flere havde måttet melde afbud.
Dagsordenen:
Punkt 1-3: Ingen problemer med det formelle
Punkt 4: Nyt fra styregruppen
Kirsten B. fortalte, hvad man for tiden arbejdede med.
Næste stormøde er 14. feb., stedet er ikke fastlagt endnu.
Vigtig er demonstrations-marchen søndag d. 14.1. kl. 14, hvor BfA går fra Sandholm til
Sjælsmark, hvor de fremtidige demonstrationer så vil finde sted. Man håber på stort
fremmøde.
Vigtig er også BfA’s høring i Fællessalen på Christiansborg om de afviste asylansøgeres
børn, torsdag den 25.1. kl. 14-17. Programmet med gode navne mv. er udsendt til alle og
kan i øvrigt findes på BfA’s hjemmeside. – Man kan godt allerede nu melde sig til, for
der bliver ikke problemer med pladsen.
Det nye udrejsecenter, som vil blive oprettet i Aunstrup, blev drøftet. Man kan finde en
ret detaljeret gennemgang af Integrationsministeriets planer for dette center på
ministeriets hjemmeside, uim.dk. Det bliver som ventet umenneskeligt, og vi bemærkede,
at der intet skrives om børnenes situation.
Punkt 5: Kommende lovændringer mv..
Gyda gennemgik kort de lovændringer, som er på vej. Man kan se nærmere på
Folketingets hjemmeside, ft.dk og på ministeriets hjemmeside, uim.dk, bl.a. om de 15
nyeste lov- og beslutningsforslag, bl.a. om det nye ID-center og om danskundervisning.
Punkt 6: Irakersagen
om de irakiske fanger, som danske soldater overgav til tortur, foregår stadig ved Østre
Landsret, og er ikke afsluttet. Sagen kan følges i medierne og på vores kommende møder.
Punkt 7: Den planlagte beskrivelse af gruppens arbejde
Vi drøftede disse planer, og man opfordres til at forsøge at lave en beskrivelse de enkelte
asylansøgeres sag og forløb, gerne efter den skabelon, som blev udsendt sammen med
mødeindkaldelsen til mødet 18.9.2017. Derefter kan et redaktionsarbejde gå i gang.
Punkt 8.: Gensidig information om asylarbejdet, - refereres ikke. Der var mange
problemer…
Næste møde: er tirsdag den 17. april kl. 14.30
hos Kirsten Bitsch, Askevænget 43, 3. tv., 2830 Virum
Referent: Jørgen,

