REFERAT AF MØDE I BFA—KONGELUNDSGRUPPEN 3.
MARTS 2019 hos Ulla og Per.

Afbud fra Alice, Ilona og Torben.
Vi var 11 tilstede, og som altid startede vi med en kort snak på
kryds og tværs om forholdene omkring asylpolitikken og den
politiske situation iøvrigt. Herefter til dagsordenen.
Jørgen kunne fortælle, at de to studerende fra etnologistudiet,
der har interviewet os både som gruppe og 13 individuelt, har
været til eksamen i deres opgave på 15 sider og fået 10 og 12.
Tove læste Jørgens læserbrev i POLITIKEN Lørdag den 2.3. om
"paradigmeskiftet" op. - At lovgive med bagudvirkende kraft er
juridisk absolut forkert. Applaus.
Ulla L refererede Else Lidegaards udspil til debat i Højskolebladet med udgangspunkt i Rhodinga-asylansøgeren fra Informations artikel. Han har fået annuleret sin midlertidige opholdtilladelse og måtte med en dags varsel flytte fra bopæl/arbejde til
Kærshovedgård uden udsigt til at kunne sendes til noget land, da
ingen vil tage imod ham. Artiklen bliver delt senere
Gyda fortalte om endnu en skæbne, hvor et menneske p.g.a. regeringens paradigmeskift havde fået annuleret sin humanistiske
opholdstilladelse.
Vi diskuterede de frygtelige konsekvenser regeringens politik
har fået – og får.

I den sammenhæng kunne Ulla L fortælle fra gårsdagens "Vidensfestival" om et godt indlæg af bl.andre Jesper Tynell. (Mørkelygten)
Ulla L og Tove redegjorde fra "Bornholmer-gruppen"s arbejde
med bl.a. asyl-quizzen og fik respons fra os andre. Fremlagde
også det foreløbige program for Folkemødet og efterlyste flere
deltagere også nogle, der bare vil bakke op på en dagstur.
Tove fortalte fra Stormødet. Bl.a. at Borgerforslaget om "De afviste asylbørn......" i Sjælsmark nu er oppe på 15.491 underskrifter. Der er langt op til de 50.000, der skal være indsamlet inden
juni.
Pæne beløb er blevet doneret og øremærket til udflugter o.a. for
børn med deres forældre. Mange BFA´ere er aktive omkring det,
bl.a. er Alice med på turen i dag.

Rundetårnsdemonstrationen på onsdag 6/3 Kl. 16-17
Næste møde er hos Henni 7/4.
Ref Ulla F.

