Referat af møde i Kongelundsgruppen d. 7. marts 2021
1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Alice
Referent: Gyda
2. Nyt om børnene i Avnstrup og Syrien.
Vedr. børnene i Avnstrup: Ikke så meget nyt, for det har p.t. været svært for nogen at komme Cl
Avnstrup. Se BFAs hjemmeside.
Vedr. Syrien: Der har været borgerforslag om hjemtagelse af børnene i de syriske fangelejre:
a) De danske børn i de syriske fangelejre skal hjem Cl Danmark og mødrene retsforfølges i
Danmark
b)Hjælp børnene fra AL-Hollejren i Syrien hjem – Det er aldrig børnenes skyld.
Desuden har der været borgerforslag om statsborgerskab Cl børn født i Danmark og der har
Været borgerforslag fra Michala Bendixen m.ﬂ. om en mere human og solidarisk ﬂygtningePoliCk i Danmark.
Ingen af disse forslag har dog haR nok støSer Cl at kunne komme i betragtning.
Desuden har Udlændinge- og integraConsminister Tesfayes udkast Cl lov om Indførelse af
mulighed for overførsel af asylansøgere Cl asylsagsbehandling og indkvartering i
tredielande fået en del høringsssvar.
BFA har skrevet høringssvar med opfordring Cl at trække forslaget Clbage (se BFAs hjemmeside).
Også Dignity, Amnesty InternaConal og Refugees Welcome har sendt høringssvar.
Derudover har BFA sendt høringssvar vedr. udkast Cl Hjemrejseloven ( se BFAs hjemmeside).
3. Nyheder fra deltagerne i gruppen
Hjemrejsestyrelsen har opreSet en opsøgende enhed, der skal overtale afviste asylansøgere Cl
at rejse Clbage. Det kunne være en støSe for de afviste at klæde dem på Cl disse samtaler – på
samme måde, som man har forberedt ﬂygtninge der kommer for at søge asyl Cl poliCsamtalerne.
Det bliver vanskeliggjort af, at det for øjeblikket er svært at holde kontakt med de afviste
Asylansøgere både i Avnstrup og Sjælsmark.
4. Hvad kan vi gøre for at være akFve nu?
Vi kan deltage i demonstraConer, deltage i konferencer, skrive læserbreve.
Vi aRaler at deltage i demonstraConen i anledning af FNs dag mod Racisme d. 20 marts på Røde
Plads. Jørgen vil medbringe skilte mv.
Ulla har deltaget i seminar hvor det kom frem at SF og Radikale vil arbejde for implementeringen af BørnekonvenConen.
Jørgen har skrevet læserbrev i PoliCken vedr. Statsministerens besøg i Israel.
5. Evt.
Næste møde bliver på grund af påsken først søndag d. 11. april. Mødet holdes igen virtuelt.

