Her er et meget kort referat af Ulla L. fra mødet den 1.5. til
BfAs hjemmeside.
Mødet den 1.5. hos Jørgen K. var med 9 deltagere og
gæsten Caroline Magdalene Meyer.
Hun kom med diverse gode råd til strategier, aktiviteter og
aktioner. Hun foreslog bl.a. at tage kontakt til Dansk erhverv,
som jo også er interesseret i at få arbejdskraft til landet.
Jørgen har lavet et udspil til en helsidesannonce til Politiken,
som han vil betale, men vil søge opbakning til hos en lang
række NGO'er. Caroline foreslog bl.a. at tage kontakt til
Dansk erhverv, som jo også er interesseret i at få
arbejdskraft til landet.
Underskriver vil være Kongelundsgruppen i BFA. De kom
med diverse gode ideer til annoncen, som også vil være på
dagsordenen til næste møde.
Referat den 29.5. hos Birgit og Helge med 8 deltagere.
Referent Ulla L.
Dagsorden
1. Fra Stormødet.
- Der var besøg af fra Dignity hvor deres direktør Rasmus
Grue Christensen holdt et blændende oplæg. I forhold til
Rwanda og at sende danske afviste asylansøgere derned,
advarede han om at tro, at det er så skørt, at det ikke bliver
til noget. Det gør det. Vi skal kæmpe imod.
Rosa Lund har lige været dernede og rapporteret bekymret
derfra.
- Regnskab og budget fra BFA gik rundt. Ser fint ud.
- Opbakning til Pia Q om at sende diverse invitationer til
andres demonstrationer rundt til alle i BFA. Vi talte om vores
deltagelse i andres demoer.
Der er kommet referat fra stormødet, dog sammen med
indkaldelse til Avnstrup og derfor svært at finde.

Næste stormøde den 20.9.
2. Siden sidst
Birgit og Helge var inde på Slotsholmen ved
Justitsministeriet til demo indkaldt af "Black lives matter"
med overskriften "Alle lejre skal lukkes". Der kom 8-10
busser fra diverse centre for at deltage. Derfra gik turen
gående uden dem til Den røde plads med taler af bl.a.
Carsten Jensen.
Sjælsmark lukker nu og bliver kun for Ukrainere, da der
kommer for få asylansøgere til landet af andre grupper. Nu
kommer de direte ud til andre lejre. Diskussion hos
Sjælsmarksgruppen om at Demo deroppe slutter og om de
skal komme til KBH. eller ?
3. Evt.
Jørgen K har fundet 450 julekort med vores logo på. Forslag
om at de kommer med og bliver solgt på Folkemødet på
Møn, til Stormødet og gerne også til os i
Kongelundsgruppen.
Helsideannoncen blev præsenteret igen i ny udformning.
Gruppen bakkede helt op om indholdet. Jørgen vil tage den
med til mødet i Dansk flygtningenetværk den 21.6. kl. 15 i
Borgergade 10. Der vil mange af de foreslåede
NGOer nederst i annoncen deltage og kan blive spurgt om
at være medunderskriver, men at Jørgen betaler. Vi var
enige om, at den først skal i Politiken i starten af september.
Det næste møde i Kongelundsgruppen er igen hos Birgit og
Helge søndag den 7.8. Kl. 14.

