
Referat af video-møde i Kongelunds-gruppen 7.2.2021 kl. 14 på Google Meet 

Vi var i alt 8 deltagere (incl. et barnebarn), og mødet varede tre kvarter. 

Jørgen indledte med at gøre opmærksom på en fremragende kronik i Politiken samme dag. Den var  
skrevet af Stig Dalager med titlen ”At se verden med de andres øjne”. Den er meget motiverende 
for vores arbejde. 
Ulla L. fortalte om sære formuleringer på Integrationsministeriets hjemmeside. Her glædede 
ministeren, hr. Tesfaye, sig over, at antallet af udvandrede fra DK i 2019 oversteg antallet af 
ankomne udlændinge med 730 personer. Til sammenligning nævnes tallet for indvandrede i 2015, 
hvor antallet af ankomne var over 16.000. – Desuden supplerede hun med at nævne, at Danmark i 
2020 kun havde modtaget 31 kvoteflygtninge, selv om vi havde lovet at modtage 200, og der var 
afsat penge til 500. Mon ikke der skulle være plads til dem, hvis der var vilje til det? 
Jørgen supplerede med at nævne, at antallet af asylansøgere i 2020 var nede på kun 1547 personer. 

Karin gjorde opmærksom på en Facebook-gruppe af aktivister med navnet ”Børnene skal hjem fra 
Syrien NU”, men gruppen har vist ikke nogen tilknytning til BfA. I snakken om dette blev Knud 
Vilbys glimrende indlæg om børnene i Al-Hol-lejren nævnt. Der er et ønske om at straffe 
forældrene, men vi straffer jo reelt børnene. 

Herefter bevægede drøftelsen sin i mange forskellige retninger, - børnekonventionen, konventioner 
generelt, Ida Auken, Stoklund, beton-holdningen hos socialdemokratiet.  Helge stillede undervejs 
det centrale spørgsmål: Hvad kan vi gøre.? Jørgen opmuntrede med sit sædvanlige ”Dråber i havet”. 

Karin spurgte til Makmouds fastlåste situation i Jelling, men der var ikke meget nyt at berette. Han 
har nu været asylansøger i 19 år, men er stadig ved godt mod. Der er nu forskellige tiltag undervejs, 
hvis han ellers vil acceptere dem. 

Næste møder  
7. marts kl. 14, formentlig igen på nettet, Google Meet.  Ulla L. modtager gerne punkter til 
dagsordenen og vil udsende endelig dagsorden + det nødvendige link inden mødet. 
I april holdes mødet p,gr.a. påsken den 11.4. – Om det stadig bliver på nettet bestemmer Corona… 
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