REFERAT fra møde 2.12.2018 hos Tove
Tilstede.: Tove-Gyda-Bente-Jørgen, Birgit-Helge-Torben-Ulla og Per
Referent: Per
ad 1.: Onsdagsdemo fortsætter det næste er 5.12 kl 16, dog minus den 2.1. dvs. 1.
onsdag i måneden frem til sommer. Tove ansøger om demonstrationstilladelse hos
kommunen og politi.
ad 2.: Drøftelse af sager der var oppe på sidste stormøde. Se referat fra dette.
Den 10.1 er det første møde i Bornholmergruppen.
Tove oplyste, at der pt. 17 personer på tålt ophold, 70 er udvist ved dom. Det vll være
dem, der skal på øen Lindholmen.
Pr. 20.11-18 er der 241 personer på Kærshovedgård.
Fra 17/1-31/10 er 2033 personer udrejst.
Udsagnet "MAN GØR BØRN FORTRÆD" var der enighed om på stormødet at
fortsætte med.
Næste stormøde 6.2 kl 11-14,30 i Netværkshuset på Ericavej.
Eventuelt.: Helge havde udarbejdet forslag til ny valgfolder, den blev modtaget
positivt. Vi venter dog med at tage den i brug
Fra Domkirkens kalender.:
Offentlig høring om børn i udrejsecentre
Mandag d. 10. december 2018, kl. 15:00
Er det forsvarligt, at der er et sted i vores land, hvor rammerne for familieliv og børns
opvækst er så ringe, at de med stor sandsynlighed vil give børnene varige mén – hvad
enten deres liv kommer til at udfolde sig her eller i et andet land? Det spørgsmål
ønsker vi at stille vore politikere.
Københavns Stifts Mellemkirkelige udvalg inviterer til offentlig høring om børn i
udrejsecentre. Høringen finder sted mandag den 10. december kl. 15.00-16.30 i
Københavns Domkirke, Vor Frue Kirke.
Medvirkende: Mette Bock (LA), Mattias Tesfaye (S) og Pia Olsen Dyhr (SF). Fra
humanitære organisationer: Eva Singer (Dansk Flygtningehjælp) og Anne La Cour

Vågen (Røde Kors). Børn opvokset i asyl- og udrejsecentre fortæller deres historie
gennem korte videointerviews.
Som samfund kan vi ikke stiltiende være vidner til, hvordan børn af afviste
asylsøgere mistrives. Det er ikke hensigtsmæssigt, at statens linje i asyl- og
udlændingepolitik har så negative konsekvenser. Hele fremtiden for disse børn er på
spil – og det kalder på handling.
Lysgudstjeneste for Verdens Flygtninge
Mandag d. 10. december 2018, kl. 17:00
Lysgudstjeneste for verdens flygtninge med biskop Peter Skov-Jakobsen,
indvandrepræst Niels Nymann Eriksen m.fl. Temaet for gudstjenesten er "Børn på
flugt".
Forud for gudstjenesten holder Københavns Stifts Mellemkirkelige udvalg en
offentlig høring i koret vedr. asylbørns vilkår i udrejsecentre kl.15-16.30. Læs mere
Efter gudstjensten serverer flygtninge te/kaffe og kage i Rotunden.

