Møde i Kongelundsgruppen søndag den 4. februar 2018.
Vi var 10 BfA-”kongelundere”, som mødtes hos Torben.
Kommende månedlige demonstrationer og flyer
Som aftalt på tidligere møde er Helge, Alice og Tove gået sammen om udkast til flyer til de
månedlige demonstrationer, Kongelundsgruppen gerne vil genoptage. Udkastet blev vedtaget
med en enkelt layoutmæssig forbedring og medsendes her.
Første demonstration bliver onsdag den 7. marts kl. 16 – 17 ved Rundetårn og derefter
fortsætter vi første onsdag i måneden, samme tid, samme sted (indtil videre).
Foreløbigt søger Tove tilladelser til pladsen ved Rundetårn (vi har fået tilladelse til 7.3.), så ser vi,
om vi siden skifter sted.
Materialer: Jørgen sørger for det blå BfA-banner, Ulla L kontakter Henrik M om lån af
hjerteskiltene og Birgit og Helge donerer kopiering af løbesedler.
Synlighed: demonstrationerne skal i kalenderen på BfA’s hjemmeside, hvilket Torben sørger for.
Endvidere vil vi give en orientering på BfA-stormødet onsdag den 14.2.
Fra overrækkelsen af SOS Racismes venskabspris til BfA 31.1.18
Vældigt fint og seriøst arrangement i VerdensKulturCentret i Nørre Allé. Der var omkring 30
deltagere, og TV Lorry bragte direkte indslag, som kan ses på https://www.tv2lorry.dk/nyheder/3101-2018/1930/asylbedsteforaeldre-far-pris?autoplay=1#player
BfA’s høring om afviste asylansøgeres børn i asyl- og udrejsecentre, Christiansborg, 25.1.18
Der blev kort refereret: interessen var så stor, at der havde været 50 på venteliste. Der var gode og klare
indlæg fra paneldeltagerne – oplysende for den, som ikke i forvejen kender så meget til forholdene for
børnene, men næppe nyt stof for BfA’ere – og nedslående at høre fra Louise Holck, Institut for
Menneskerettigheder, at Danmark ikke som sådan kan anklages for at overtræde Børnekonventionen (som
i øvrigt ikke endnu er implementeret i dansk lovgivning). Politikersiden var svag uden konkrete forslag til
ændring af situationen. Ingen af regeringspartierne havde ønsket at stille op. På direkte spørgsmål fra Tone
fra Trampolinhuset bekræftede Johanne Smith Nielsen værdien af de folkelige bevægelser, som forsøger at
lægge pres på politikerne for at ændre lovgivningen, herunder både BfA og den nye Folkebevægelsen for
Asylbørns Fremtid. Uden et pres ”nedefra” sker der ikke noget politisk. Og – som JSN sagde – det er
politikerne, der tager børnene som gidsler. Ikke forældrene, som det er blevet et alment politikerudsagn.
Rapport fra Nina om den familie, hun forsøger at hjælpe
Det går fint med den store pige, som Kongelundsgruppen økonomisk har hjulpet til at komme i dansk
folkeskole i 9. klasse, men det er ”op ad bakke” med den lille pige, som går i asylskolen tilknyttet centret,
hvor de bor. Tove sender skabelon til fuldmagt til Nina til brug ved bl.a. aktindsigt i familiens sag m.m.
Stramning af lovgivningen om uledsagede mindreårige (UM’er), fra møde i Dansk Flygtningehjælps
asylnetværk 23.1.18
Hvor UM’er, som vurderes for umodne til en egentlig asylsamtale, tidligere er blevet indkvarteret hos
familier, er loven strammet, så de nu skal blive boende i et asylcenter. De vurderes undervejs, om tiden er
til det store interview, men mange af dem forstår ikke, at de skal bo i centrene og at der ikke sker noget i
deres sag. Gerd Gottlieb vil tage op med styregruppen, om det er et emne til et stormøde, idet DFH er
villige til at komme ud og orientere uddybende.

Offentliggørelse af referaterne fra Kongelundsgruppens møder på BfA’s hjemmeside
Vi talte kort om nytten af/meningen med at lægge disse referater til offentlig læsning, da de trods alt er
skrevet som information til gruppen selv. Der var mest stemning for, at Torben fortsat lægger dem på BfA’s
hjemmeside, men det kan tages op igen.
Enighed om fremover også at sende referaterne til orientering til styregruppen.
Kommende møder
Søndag den 4. marts kl. 14 hos Birgit og Helge
og
søndag den 8. april kl. 14 hos Ulla og Per

Efterfølgende har Torben til orientering sendt flg. fra Anne Nielsen, SOS Racisme:
Til interesserede i SOS Racisme og andre!
Der afholdes to åbne samråd med Udlændingeministeren: d. 20. februar kl. 14.30 – 17 om humanitær
opholdstilladelse, og d. 1. marts kl. 10 om asylbørns ret til at gå i skole /og mulighed for at gå i folkeskole i
asylcentrene, inkl. udrejsecentrene.
Begge har en del at gøre med SAGEN OM ALA fra Vejle, der på vej over til Sjælsmark blev fritaget for at
blive tvangsforflyttet derover indtil faderens sag om humanitært ophold, udvisning, og mulighed for indkøb
af medicin i Gazastriben var blevet færdigbehandlet. Sagen er OMTALT Olav Hergels artikiel i Politiken
søndag d. 4/2 1. SEKTION SIDE 4.
Se Folketingets Nyhedsbrev februar 2018, som er medsendt i mailen.

5.2.18 tove

