Møde i Kongelundsgruppen søndag den 5. december hos Per
og Ull
Vi var syv deltagere og syv afbud
Referat
1. Mødet med M.C.Meier har hun udsat. Ny dato aftales senere.
2. Jørgen K. fortæller, at Mahmoud har skiftet til ny advokat, som
har forskellige forslag. Foreløbig er det ikke muligt at vurdere/tro på
nye muligheder .
Fra STORMØDET: Ulla fortæller om Michala Clante Bendixens fra
“Refugees Welcome”, indlæg, som var stærkt og bevægende.
Helge foreslår, at vi læse den fremragende bog “En fast hånd i
ryggen”, skrevet af Michala, - en rapport om “afviste asylansøgere
og hjemrejse”. Om regeringens fejlagtige politik. Foreningen R.W.
arbejder for asylansøgeres fremtid i DK og for at udbrede viden om
regeringens elendige indsats, (som vistnok er en af de ringeste i
verden?) Det anbefales at læse bogen og tilslutte sig foreningen,
hvilket flere har gjort.
Stormødet opfordrede til at sende “julegaver” til de 98 børn i
Avnstrup. Hvis man vil deltage se referatet fra Avnstrup med datoer
for aflevering hos MS. På pakken skriver man, hvilken aldersgruppe
gaven er tiltænkt, og at den er fra BFA.
3. Om fremtidige demonstrationer. Enighed om at vi skal genoptage
demonstrationer. Vi drøfter muligheden for fælles demonstrationer.
På næste stormøde vil vi forsøge at fremlægge et forslag (indhold
og sted). På vores møde i januar drøfter vi tid og sted.
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4. “Cigarkassen” går rundt. Vi vil gerne kunne støtte konkrete
fremtidige aktiviteter .
EM fortæller om vellykket udflugt for en gruppe kvinder fra
Udrejsecenter “Sjælsmark”. Tilsvarende ønsker vi at kunne gentage
i det nye år. Vi har brug for midler til at gøre udflugterne bedst
mulige. Røde Kors støttede økonomisk (transport og cafe). Takket
være BfA fik kvinderne “lommepenge”. Stor overraskelse og megen
glæde hos kvinder, som intet har. Det vil være godt at kunne

invitere til samvær og særlige arrangementer.
5.Jørgen orienterer om sin kommende positive avisartikel, som vil
fokusere på, at regering/politikere er ude af trit med virkeligheden.
At det kan dokumenters! F.eks har vi viden om megen vellykket
integration, som benægtes af regeringen, - viden om asylansøgeres
kompetencer, som totalt negligeres osv., osv.
6 Evt. Der er forslag om at mødes ved Byretten, Frederiksberg, når
Inger Støjbergs dom offentliggøres. Den 13. december , kl 13,
Howitzvej 32.
Næste møde er hos Birgit og Helge den 9. Januar 2022. BEMÆRK
dato!
Glædelig jul og godt nytår til alle.
Hilsen Else Margrethe

