Referat, 7. oktober 2018, Kongelundsgruppens møde hos Birgit og Helge.
Vi var 12 bedsteforældre og to gæster: Marie og Bendecuz fra KUA.
Fuldtallige blev vi med stor forsinkelse p.gr.a. trafikkaos i forb.m. mindekoncert for Kim Larsen

1. Vedr. Stormødet. Ingen kommentarer til referatet. Men Alice orienterede om et møde i
koordinationsgruppen efter stormødet. Koordinationsgruppen har modtaget henvendelse fra et selskab,
som kalder sig ”Det røde Selskab”, men som er under afvikling. Der er tale om en kommunistisk gruppe fra
80erne. Gruppen ønsker at donere et beløb til BFA til brug for aktiviteter i Center Sjælsmark. Vi kender ikke
beløbets størrelse. Vores forslag er, at pengene anvendes til at skabe oplevelser for beboerne uden for
centret ved udflugter mv. Forslaget er begrundet i gode erfaringer gn. mange år med arrangementer for
børn og voksne uden for centrene.
Næste stormøde er den 12. november kl. 11 i Netværkshuset
2. Demonstrationer ved Rundetårn. Ved seneste demo udleveredes 500 flyers, og vi havde mange gode
oplevelser med modtagere, som var interesserede i - og anerkendende over for - vores initiativ.
3. Fremtidige aktiviteter. Vi fortsætter demonstrationerne indtil valget. Vi er enige om at gå i tænkeboks
for at få ideer til nye aktiviteter, gerne så vi kan drøfte dem ved næste møde i november.
4. EVT.
Marie og Bendecuz orienterer om deres projekt. De er begge kandidatstuderende på Europæisk Etnologi.
Deres projekt repræsenterer en undergruppe under Helping Hands (se hjemmesiden). Deres interesse er
bl.a. centreret om, at BFA ikke er en forening, men en bevægelse, og de vil gerne undersøge bevægelsens
både hvordan og hvorfor. De ønsker at deres undersøgelse skal baseres både på deltagelse ved møder og
demonstrationer og ved individuelle interviews. I deres arbejdsproces ønsker de at inddrage os gennem
mailudvekslinger.

Torben orienterer om SOS Racisme og uddeler Minileksikon. Orienterer også om SOS Racismes seneste
blad, som bringer en artikel om regeringens planer om/og allerede påbegyndte inddragelse af
opholdstilladelser hos især Somaliere, idet det hævdes, at forholdene nu er så gode, at folk uden frygt kan
vende tilbage til deres hjemland. En påstand som er åbenlyst falsk. (artiklen kan downloades).

Ulla fortæller fra folkemødet på Bornholm om BFAs gode erfaringer med ”quizzer”. Vi aftaler at fastholde
quizzen som aktivitet og sørge for opdatering af informationer og konkrete tal.
Vores næste søndagsmøde er den 4. november kl. 14 hos Ulla og Kurt, Godthåbsvænget 37 .

Med venlig hilsen Else Margrethe

