
Referat af BFA-møde i Kongelundsgruppen hos Jørgen 6/6-21.


Efter en lang pause med de fysiske møder sad vi der igen sammen, – og ovenikøbet udendørs

i det dejligste sommervejr. Det var rart. Vi var vist 9 eller 10 i alt. (Referenten er kommet ud af

vanen med at tælle...)


1) Vi fik vendt den aktuelle udvikling, mest omkring Syrien, børn og hjemsendelser. Vi

opfordrer alle til at støtte syrerne, der demonstrerer på Christiansborgborg Slotsplads ved at

lægge vejen forbi. Ligeledes snak om udviklingen omkring flygtningecentre /Langeland osv. – Der 
er trodsalt dog sket noget.

19/6 kl. 12 demo på Den røde Plads. BFA under de hvide bannere. Alice vil give opfordringen 
videre tilStyregruppen.


2) Bureauet MEDCOI, der bl.a. kommer med erklæringer til Udlændingestyrelsen 
omkring .medicin, har fåetstærk kritik af kontorchef Kenneth S. Hansen, bl.a. med baggrund i 
sagen om Mahmut.


3) Der mangler vaccination til ældre asylansøgere i hele landet. Jørgen har skrevet til Røde Kors, 
til medierne og talt med Tine Lundgaard, der er asylchef for asylcentrene i Jylland.


4) Snak om ny megafonmåling vedr. den politiske udvikling. - Der er lang vej endnu!


5) Aktiviteter efter sommerferien: a) Cafegruppen fra (det tidl.) Kongelundcenter er

inviteret til Sjælsmarks kvindecafe. b) Vi har et telt fra BFA på Mønmødet fredag-

lørdag 20.-21. august, meddeler Alice. c) ”Rundetårns-demoerne” venter vi med at

drøfte til næste møde


6) Jørgen skriver på Kongelundsgruppens vegne til Dansk Flygtningehjælp og til de tre 
støttepartier omsyerne mv.. -Vi vil gerne påvirke i en mere humanistisk retning.

Der refereres til Michela Bendixens opfordring til at give bidrag og/eller testamentere til 
REFUGEESWELCOME. I øvrigt en snak om, hvilken utrolig ildsjæl fyldt med saglighed Michela B. 
er.


22/6 12-15 er der sommer-stormøde (se aktivitetskalenderen)


Næste møde 5/9 kl. 14 på Amager, hos Helge og Birgit. Indkaldelse kommer!


Ref. Ulla F., der udover vrøvl med computeren kan mærke Coronapause m.m.´s

indflydelse på referatskrivningen, beklager! - Referatet kommer ud via Torben, som jeg

sender det til. - Og 19/6 via Jørgen !


