Referat af møde i Kongelundsgruppen 2.2.2020, hos Gyda i Virum, - med godt fremmøde.
Dagsordenen:
Punkt 1-3 blev hurtigt overstået; Helge blev valgt til ordstyrer med applaus.
4. Vores bidrag til Danmarksindsamlingen ”Børn på flugt”.
Jørgen gjorde rede for, at han efter en rundsendt mail til gruppen havde sendt 1.000 kr. fra os til
denne indsamling, som havde indbragt i alt 82,1 mio. kr., hvilket er en hel del mere end normalt for
disse indsamlinger.
Alice sagde, at normalt skulle den slags initiativer vedtages på et af vores møder, men denne gang
havde der ikke været tid til det.
På initiativ fra Karin blev det vedtaget, at gruppens ”cigarkasse” skulle medbringes på kommende
møder, så der blev mulighed for at give et bidrag, som man nu synes. - Lidt økonomi er en god ting.
5. Nyt fra stormødet 14.1..
Alice gjorde rede for beslutningen om ikke at deltage i Folkemødet på Bornholm i år. Især fordi vi
var blevet anvist en meget uheldig plads i et fjernt hjørne, men også fordi for få havde tilmeldt sig.
I stedet havde BfA tilmeldt sig Folkemødet på Møn i Stege 28.-29. august og her fået en god,
central beliggenhed, og 12-14 havde givet foreløbigt tilsagn om at deltage.
Desuden berettede Alice om den høring, som BfA havde taget initiativ til 4. marts på Christiansborg
med emnet: ”Børnene ud af Al-Hol-lejren”. Mette Roerup var her en drivende kraft.
Programmet for dette spændende møde er vedhæftet her ved siden af.
Der blev givet udtryk for, at det var uheldigt, at mødet faldt sammen med et møde i
Udlændingestyrelsens Asylforum samme eftermiddag, hvor flere deltager, men så må vi fordele os.
6. Overvejelser om teksten til vores næste flyer til demonstrationerne.
Der var enighed om, at dette punkt kun kunne blive en indledende brainstorm, fordvi måtte afvente
regeringens beslutning om vilkårene for Sjælsmark-børnene i Aunstrup. – Flere gav udtryk for, at vi
måske fortsat kunne bruge vores gode, kortfattede flyer: Danmark gør børn fortræd, - måske med en
tilføjelse om ”stadig fortræd”…
Flere var inde på om statsministerens ord kunne udnyttes. -”Ikke alle børn er børn for
statsministeren” eller ”Statsministeren er også statsminister for…”. Måske kunne vi også nævne
vores krav om, at Børnekonventionen bliver implementeret i dansk lovgivning. Men: vi afventer…
7. Om Dansk Flygtningehjælps ”Asylnetværk”
Tove gjorde rede for, hvordan dette netværk fungerede med møder ca. en gang i kvartalet. Her var
der mulighed for at få solide informationer, bl.a. om de nye hjemsendelser til Damaskus og om
Somalia. Mange NGO’er kunne orientere hinanden, og nye initiativer kunne tages, således Jørgens
om muligheden for en bred kritik af Flygtningenævnets praksis. Mange informationer kan hentes på
Flygtningenævnets hjemmeside og desuden på Rigspolitiets hjemmeside, bl.a. om de afviste asylsansøgere.
8. Eventuelt

På Gyda,s initiativ blev der udarbejdet en telefonliste for vores gruppe. Den er vedhæftet her ved
siden af.
Der blev gjort opmærksom på udstillingen på Kunsthal Charlottenborg 4.2-8.3. med malerier og
fotos af billeder lavet af ”Sjælsmarks børn”. - Spændende, uden eet billede fra Sjælsmark…
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