
Referat af møde i Kongelundsgruppen,  5.2. 2023 hos Ilona  

Vi var ret få fremmødte af mange gode grunde, men det blev et godt møde !  - undertegnede Jørgen 
blev valgt som referent.  En ordstyrer var der ikke behov for. 

1. Siden sidst 

Samtalen kom vidt omkring om de flygtninge-emner, vi i alle er optaget af.  Et emne var tandplejen 
for flygtninge og asylansøgere. Et andet var den klientgørelse, som er blevet et resultat af vores 
modtagelse af asylansøgere i de seneste tyve år. Flygtningene kommer fulde af energi og livsmod, 
men på kort tid bliver de klientgjorte, især optaget af ydelser og deres (få) rettigheder, muligheder. 
Vi glædede os over, at den tidligere regerings planer om et modtagelsescenter i Rwanda var blevet 
opgivet.  Også de pinligt få kvoteflygtninge, som Danmark modtager, blev berørt. 

Det var spændende at høre Per berette om sine mange erfaringer som koordinator for flygtninge i 
bl.a. Bosnien.  Tag over hovedet og mad i munden, - det var kun en mindre del af Pers opgaver. 

Jørgen berettede om en erfaren Herning-advokat, som for nylig har skrevet 172 detaljerede sider 
med facts om, hvordan asylansøgere bliver behandlet på Kærshovedgaard, - det er på en række 
punkter i klar strid med menneskerettighederne. Alle disse facts og juridiske overvejelser er sendt til 
Folketinget, mange medier, NGO’er  mv..   Hvad der kommer ud af det, er naturligvis usikkert. 

2. Kommende aktiviteter  

Vi drøftede vores gruppes planer om at demonstrere, måske 30.3., for at skaffe flere underskrifter til 
et krav om, at Børnekonventionen bliver optaget af Folketinget som gældende lov i Danmark. Men 
vi var skuffede over, at kun 6.473 vælgere havde skrevet under på dette borgerforslag. Så ser det jo 
reelt ret håbløst ud. Vi blev hurtigt enige om, at afvente udviklingen.  BfA har nedsat en gruppe for 
at skaffe flere underskrifter på forslaget. Vi vil beslutte om vores evt. demonstration på næste møde. 
Det blev nævnt, at Knud Vilby havde skrevet en fremragende begrundelse for dette forslag.  

3. Næste møde 

Næste møde er søndag den 5. marts hos undertegnede Jørgen, Duntzfelts Alle 31, Hellerup  

Under evt. blev det nævnt, at vi nu har lidt over 4.000 kr. i vores cigarkasse, til brug for gode formål 

Jørgen,                                                                                                                                                 
referent 

                                                                                                                           


