
Referat fra mødet i BfA-Kongelundsgruppen 6. marts 2022 hos Ilona


Vi var 11 deltagere, tre havde måttet melde afbud. Ordstyrerhvervet påtog Ulla L. sig. - Jørgen 
blev referent.


Siden sidst


Samtalen kom helt naturligt til at dreje sig om Ukraine-krigen. Vi hæftede os ved den forskellige

behandling af flygtninge fra Ukraine og fra andre steder (Stoklund i Deadline: ”Stormellemøsten..”)

Men vi glædede os over den helt nye positive holdning til flygtninge i hele den danske befolkning,

Det kan give håb om en mere grundlæggende ændring af politikkernes holdning til flygtningene


Eva Schmidts glimrende artikel i Politiken i dag blev nævnt, hvor hun sammenholder 
Ukrainekrisen med Cubakrisen 1962. Stormagter kan ikke forventes af acceptere trusler i deres 
nærområde. 


Den nye særlov om flygtningene fra Ukraine blev kommenteret, og vi undredes os over de to 
forskellige sæt af lovgivninger om flygtninge, som jo alle var flygtet fra krig og grov forfølgelse.


En kommentar fra Kurt: Føj for H…. Det blev dagens replik !


Jørgen oplyste, at advokat Aage Kramp havde besøgt vores æresmedlem, Makmoud, i Asylcenter

Jelling. Der var intet særligt nyt, men advokaten er klar til at forsvare Makmoud med alle midler.


Møn-gruppen i BfA havde holdt møde om vores deltagelse i Folkemødet på Møn den 19.-20.8. 
Der var indledt en god indsats for at få skoleelever, især 1.g’ere, til at deltage 19.8. - Man 
opfordres til at afsøge mulighederne for samkørsel til mødet, 19. vel især 20.8..


Henni oplyste, at fhv. folketingsmedlem Caroline Magdalene Meyer (R, tidligere Alternativet)

gerne ville komme til vores møde 1. maj og inspirere os til kommende aktiviteter. Vi sagde tak til.


Ulla L. gjorde opmærksom på en fin lille udstilling på Arbejdermuseet om aktivisme o. 1970 !


Vi besluttede at sende 1.000 kr. fra vores cigarkasse til Refugees Welcome og 1.000 kr. til

Trampolinhuset som en opmuntring og støtte fra Kongelundsgruppen. Pengene er nu sendt. Husk 
i øvrigt at medbringe lidt kontanter til vores cigarkasse. Den kan blive nyttig, evt. til 
kvindegruppen.


Karin gjorde opmærksom på demonstrationen 19.3. på Den røde Plads på Nørrebro i anledning af

FN’s særlige dag mod racisme. Her deltog vi sidste år, og vi deltager igen i år med banner mmm..

Nærmere om tidspunktet vil fremkomme. – Vi besluttede at vente med vores egne 
demonstrationer ved Rundetårn til senere, da der demonstreres mod meget andet vigtigt for 
tiden. Ukraine, klima,racisme mv..


Næste møder:


Søndag den 3. april bliver hos Else Margrethe Holmberg, Grøndalsvænget 13, 1. tv., F, kl. 14


Søndag den 1. maj (med Fr. Meyer) bliver hos Jørgen Kirkegaard, Duntzfelts Alle 31, Hellerup


Jørgen, referent.


