
Møde i Kongelundsgruppen d. 3.nov. 2019 hos Else Margrethe Emborg.

Til stede 14 BfA ´er.

Dagsorden.

Dirigent : Helge , referent : Alice.

1. Nordisk Råds litteratur pris  til Jonas Eika - send en hilsen til ham -  v. Jør-
gen.

     Jørgen kom med et forslag om at sende en spontan hilsen til Jonas for 
hans tale om Sjælsmarks Børn m.m. Der var stor tilslutning til dette forslag og 
Jørgen havde allerede udfærdiget et brev, som vi alle skrev under på og bre-
vet ville blive afleveret på Jonas´s privat adresse på Vesterbro i dag efter vo-
res møde ( brevet er vedlagt dette referat som fil. ) Politiken skriver, at Jonas 
har doneret  en stor del af de 350.000 kr til  arbejdet for bedre vilkår for 
Sjælsmarks  og Kærshovedgårds asylansøgere og deres børn. 

2. Borgerforslag kræver forbedrede vilkår for  afviste asylbørn. v. Jørgen.

Dette forslag har samlet 55.000 underskrifter og skal til 1. behandling på tirs-
dag d. 5.nov. på Christiansborg kl. 13. Forslaget er blevet ændret d. 30. okt. 
da det viste sig, at der ikke var nogen af partierne, som kunne støtte det i den 
forelagte form. Derfor har Michala Bendixen m.flere været til møde og har 
godkendt et ændret forslag. Jørgen kom med det forslag, at lave en demon-
stration ved indgangen til Christiansborg med vores banner og spurgte, om 
der var andre som ville med, der var tilsyneladende ikke nogen, som kunne 
komme med på det givne tidspunkt, men alle er velkomne til at deltage. Der 
vil også komme nogle asylansøgere fra Sjælsmark, da der er 25 pladser til 
dem inde ved 1. behandlingen.

3. Asylnetværket vedr. genoptagelser af syriske prøvesager   v. Tove.

Der er gennemført 6 prøvesager som alle har fået genoptaget deres sag, for-
di situationen i Damaskus er langt farligere end antaget. En 7. sag er endnu 
ikke afgjort.

4. Lysgudstjeneste i Domkirken for flygtninge og asylansøgere d. 9.dec. kl. 17  
v. Tove.



Beboerne hentes i bus fra Sjælsmark og et kor fra Kærshovedgård kommer 
og synger, der var en lignende gudstjeneste sidste år, som var meget varm 
og god. Evt. demonstration udenfor med løbesedler.

5. Møde i Mellemforlkeligt Samvirke om kvoteflygtninge d. 13. nov. kl. 16.30 - 
20.00. v. Per, som refererede til debatten om samme emne på sidste stormø-
de. Der kommer flere politikere samt asylchef Eva Singer fra Dansk Flygtnin-
gehjælp.

6.  Krystalnat - arrangement på Kultorvet d. 9. nov. kl. 16.30 har tema for : En 
værdig flygtningepolitik samt Børn ud af asylcentrene.

Evt. 

Tove fortalte om Osra og Kobra, som vi kender fra Kongelundscentret og de-
res kamp for at få lov til at blive her, brødrene har ophold, mor Osra er syg og 
er nu også blind og kan ikke gå, hun er i øjeblikket indlagt på sygehus, endnu 
en tragisk uafsluttet historie. 

Ulla nævnte det kommende folkemøde på Bornholm i 2020, hvor hun har 
ideer til en quiz med positive spørgsmål i stedet for negative, en omvendt 
quiz af sidste år.

På onsdag d. 6.nov. demonstrerer vi igen v. Rundetårn kl. 16 - 17 m. banner 
og løbesedler.

Jørgen fortæller, at vi har 3150 kr, som bl.a. kunne bruges til nye badges.

Decembermødet d. 1. dec. vil være hos Ilona på Frederiksberg.

 


