
Kongelundsgruppen, referat søndag den 7. januar 2018 

 

Vi var i alt 13 hos Birgit og Helge.  

1. Makmoud deltog, men desværre endnu engang med nedslående budskab om afslag.  

Makmoud og Jørgen gav en uhyrlig beretning om Makmouds tur fra Ranum til Sjælland for 

at få afgørelsen. To gange måtte han tage den lange tur frem og tilbage, fordi der 

manglede tolk. Ingen havde orienteret ham i tide til at undgå den lange rejse. Der er aftalt 

nyt møde med advokaten, og man vil bl.a. arbejde ud fra bekendtgørelsen fra Støjbergs 

ministerium (bekendtgørelse omtalt i Politiken dd), om at udvisning af alvorligt syge stilles i 

bero, jvf. Den Europæiske Menneskeretsdomstols principielle dom i Belgien. Makmoud får 

nu, og behøver fremover, en særlig behandling for sit dårlige syn. Han risikerer blindhed 

uden behandling, - alvorlig sygdom/handicap truer. Jørgen vil være tilhører ved samrådet 

på torsdag om dommen og vil forhåndsorientere Johanne S.N. om Makmouds situation. 

2. Nina har sendt os alle en grundig beskrivelse af meget omfattende problemstillinger i 

forhold til den familie, børn og voksne, som hun i lang tid har kæmpet for. Desværre har 

vores Kongelundsgruppe ikke tilstrækkelig juridisk viden til at give Nina den nødvendige 

rådgivning. Vi anbefaler, at Nina konsulterer Refugees Welcome, som giver særdeles 

kyndig juridisk rådgivning. Alice vil kontakte Nina. 

3. Demonstrationen den 16.december for asylbørn. Fremmødet må kaldes pænt stort. Vi var 

mange deltagere fra Kongelundsgruppen. Trampolinhuset fortjener megen anerkendelse 

for  demonstrationen hele arrangementet. Fredag eftermiddag i Kbh.s centrum midt i den 

travle julehandel betyder meget stor trængsel. Men måske blev demonstrationen derfor 

også meget synlig og vakte interesse og nysgerrighed. På Rådhuspladsen var der musik, 

bevægende beretninger og gode taler (måske lidt for lange i det den kolde blæst). Særlig 

omsorg for børnenes fakler, - uden åben ild men med godter! Der var presse tilstede, men 

utilfredsstillende kort omtale i tv. aviserne. Vistnok ingen i den trykte presse(?) 

4. Høringen om afviste asylansøgeres børn i asyl-og udsendelsescentre den 25.januar, 2018 i 

Fællessalen på Christiansborg. Deltagerlisten overtegnet, men Ulla vil fra vores gruppe få 

orientering om eventuelle afbud. Hold derfor øje på nettet, efter den den 21., og  prøv, om 

du kan at skaffe dig en afbudsplads.  Program for Høringen er vedhæftet.  

5. Eventuelt.  

a. Tove gør opmærksom på artikel i Politiken af sogneprælst Niels Nymann Eriksen: Når 

asylcentret bliver barndomshjem. Kopi af artklen vedhæftet. 

b. Der er  endnu ikke etableret nogen form for frivilligt arbejde i udrejsecenter Sjælsmark,                              

men der arbejdes på det, og der forventes indkaldelse til orienteringsmøde om status 

og fremtid sidst i januar. 

       På Kærshovedgård har forskellige projekter ved frivillige fungeret i længere tid. 

c. HUSK: Søndag den 14. januar at demonstrationen i Sandholm flyttes til Sjælsmark. 

Fra vores gruppe kommer flere deltagere. 

 

d    Asylforum. Fra seneste møde oplyses, at der er udpeget tre udsendelsesambassadører         



 for tvangsudsendte: en i udlændingestyrelsen, en i Nairobi og en i Kabul. 

  

e. Dokumentation for Kongelundens aktiviteter. Forslag fra Tove:  at vi i fællesskab 

arbejder på en dokummentation for 10 års aktiviteter (samler erfaringer fra projekter, 

udflugter, anekdoter, fotos etc.) Forslaget støttes af alle. 

 

f. Flyer. Helge foreslår, at vi går i gang med at skabe en ny, kortfattet og markant flyer 

med fokus på børnene, til brug ved fremtidige demonstrationer. Helge har lavet et 

foreløbigt udkast, som der kan arbejdes videre med. Også dette forslag støttes af alle. 

 

Næste møde er søndag den 4. februar hos Torben. 

Næste stormøde er  den 14. februar. Adressen følger senere 

 

Godt nytår, tak for et godt møde og god forplejning. 

em    

.   

 

  

  


