Referat af møde i Kongelundsgruppen 8-4-2018 hos Ulla og Per.
Vi var ialt 12 BfAere til mødet.
1. Evaluering af demoen på Gammel Torv i onsdags: Forskellige opfattelse af succes
eller ikke succes. Flere turister her end ved Rundetårn. En del afviste at tage imod
flyeren, men de der tog imod smed den ikke fra sig igen umiddelbart efter og der blev
uddelt et pænt antal.
2. Vi diskuterede selve flyeren og blev enige om at den er god som den er.
3. Allis orienterede om mulige indlægsholdere til stormødet 30. maj.
4. Forskelligt:
Der skal nu skelnes mellem udsendelsescentre for asylsøgere med afslag, der ikke
ønsker at medvirke til hjemrejsen, og hjemsendelsescentre for asylsøgere, der ønsker
at medvirke til hjemrejsen. Kærsmosegård og Sjælsmark er eksempler på de første,
Avnstrup er eksempel på det sidste.
Tove fortalte om en fremlæggelse af en rapport fra Unicef omhandlende asylsøgende
børn i de nordiske lande. Vedhæftet denne mail er plancher på dansk fra
præsentationen. Konklusioner og anbefalinger står på side 6-13. Selve rapporten, der
er på engelsk, kan findes på Unicefs hjemmeside.
Eventuel underskriftindsamling til Folketinget bliver diskuteret i flere organisationer,
herunder BfA, men der er endnu ingen konkret indsamling af underskrifter.
Der arbejdes på at etablere en kvindecafé i Sjælsmark.
Per gjorde opmærksom på at Kronprinsesse Mary har i Europarådet holdt en tale (på
engelsk) om bl.a. menneskerettigheder og vigtigheden af at opretholde og overholde
dem og at denne tale må antages at være godkendt af regeringen. Talen kan både ses
på video og læses på kongehusets hjemmeside, klik på den ønskede link eller skriv
den i din browsers adressefelt:
Video: http://kongehuset.dk/video-hkh-kronprinsessens-tale-ved-europaraadetsparlamentariske-forsamling
Talen nedskrevet: http://kongehuset.dk/taler/hkh-kronprinsessens-tale-vedeuroparaadets-parlamentariske-forsamlings-pace-session-den-23-januar

Torben omtalte en artikel fra Information den 6.4 (Joachim Lunds anmeldelse af et
historisk værk om Balkankrigen), som efter hans mening havde relevans for vores
arbejde. Han sender link til artiklen til mødedeltagerne og til alle andre, der beder om
det.
Ting til hjemmesidens kalender sendes til Torben, der også lægger
Kongelundsgruppens referater ind. Der var på mødet tvivl om dette, men det er nu
efterfølgende blevet bekræftet.
E-post adresselisten udsendes med mellemrum i ny udgave når der er ændringer.
Brug venligst altid den seneste udgave når du sender noget ud til os andre, så de der
ønsker det får det du sender og de der ikke ønsker det ikke får det. Vedhæftet
udsendes seneste udgave af listen igen for det tilfælde at den skulle være blevet væk
for nogen. Referentlisten vedhæftes også i opdateret udgave.
Vi besluttede at anvende 500 kr. til støtte for en meget dyr hospitalsbehandling for en
familie i Kosovo, som vi tidligere har været med til at støtte. (Efterfølgende har Ulla
oplyst at pengene både er sendt til og modtaget af familiens støttepersoner her i DK).
Dermed har vi 1600 kr. tilbage af "blomsterpengene".
Næste møde bliver hos Ilona den 6. maj kl. 14-15. Ilona sender forud for mødet det
sædvanlige advis med adresse og telefonnummer.
Referent Torben.

