Tilføjelser til Referatet
Bente Rich skriver:
Carl Christian Timmermann og jeg meldte os ved mødet som en start på en gruppe, der skulle se på de
mange retssikkerhedsmæssige problemer, vi hørte om fra Ellebæk. Jeg har – som vi aftalte efterfølgende kontaktet Arne Normann Jørgensen, som også gerne vil deltage. Desuden har jeg – som
vi aftalte på mødet – sendt en mail til Helge Nørrung og spurgt, om han kan deltage i denne
planlægningsgruppe, da vi ikke har nogen juridisk ekspertise i BfA. Jeg har ikke fået nogen
tilbagemelding fra ham. Men det må være væsentligt, at vi har juridisk fast grund under fødderne i
planlægningen.
Det glæder mig, at Jørn og Kirsten også bliver medlemmer af arbejdsgruppen.
Måske er der gang i flere initiativer?? Temaet omkring de 18-åriges skæbne er væsentligt, men vi skal
vel forsøge at skabe et overblik over de forskellige retssikkerhedsmæssige problemer, inden vi låser os
fast?
Vibeke Nerup skriver:
•Håbets træ: Lise spørger om træet
Udarbejdelse af spørgsmål samt fornyelse af labels til træet : Lise,Helle,Kirsten B, Kirsten G. Vibeke
( med kreativ assistance fra Nina)
•Quiz: Ulla m.flere?
•Retssikkerheden bl.a familiernes skæbne og for børn, som fylder 18 år: Bente, Jørn, Arne, Kirsten B.
Hvem spørger om deltagelse til evt. events:
“Brobyggerne” Bent Melchior og Øzlem Cekic:
Georg Metz: Else
Bjørn Elmquist:
Hans eller Thomas Gammeltoft Hansen: Jørn
Morten Kærum:
Helge Nørrung: Bente
Evt.Trine Torp

Møn Folkemøde (FMM) Referat af gruppemøde 2 d. 25. feb. 2020
Ulla Liberg havde bud på en dagsorden, så den vil referatet tage udgangspunkt i.
1. Hvad skal BfA gøre på Bornholm nu, hvor vi ikke har et telt?
2. Hvem tager derover og hvor skal de bo?
3. Hvad skal der ske i vores telt på Møn.
4. Hvem tager ansvar for indretning af teltet?
5. Hvem tager ansvar for arrangementer de enkelte dage?
6. Nyt møde i Bornholm-/Møngruppen ? Punkter til næste møde?
7. Liste på deltagere
8. Evt.

Overordnet blev vi enige om at temaet skulle være RETSSIKKERHEDEN, således at vi
den ene dag talte mere generelt om emnet, dog specielt eksemplificeret ved
Ellebækfængslet, og den anden dag fokuserede særligt på Børnekonventionen.
Den synes ikke at gælde for Syriensbørnene.
Og hvad skal der ske med børnene når de fylder 18? Risikerer de så hjemsendelse.
Den tidsubestemte straf er psykisk tortur.
Temaerne gælder for Møen 28.-29. august,
men også for evt. deltagelse Bornholm den 11.-14. juni,
På Bornholm har vi desværre fået afslag på event i Menneskerettighedsteltet
3. marts er der svar på, om vi får en plads i Civiltinget. Københavns (og Bornholms)
biskop Peter Skov-Jakobsen har tilbudt at være oplægsholder.
Mette spørger Mellemfolkeligt Samvirke om vi kan lave event i deres telt.
5-6 meldte sig til at stå for, hvad der måtte ske på Bornholm.
Hvem vil tale på Speaker’s Corner?
EFTERFØLGENDE: Vi har fået plads i Civiltinget fredag 18.15 – 19
MS har slet ikke telt i år
På Møn er der bestilt telt 3 x 9 m på Torvet, helst nær politiske partier.
Det besluttedes at søge 2 x 9 m areal foran teltet
og 2 x 50 min. på Møens debatscene
Vi vil så flytte traditionen med Håbets træ og vognen hertil.(Lise)
På Møn er det vigtigt med en quiz,
hvis der skal være quiz til Bornholm, skal nogen meget snart melde sig til at lave den
– denne gang gerne så det bliver positiv viden, der er i fokus (ex. Hvor mange med
anden etnisk baggrund går i gymnasiet?)
Kortspil om værdier, der kan spilles af grupper i vores telt.
Udnyttelse af dette steds magi: Klintekongen, elverpiger - måske ”de femten”
Måske en ung der er ude af systemet nu, kan fortælle.
Retspolitisk forening spørges om hvem der bestemmer, hvem der skal sidde i isolation.
Situationen er beskrevet godt af aktivisten Lene Kjær. Hvorfor griber Ombudsmanden,
Niels Fenger, ikke ind? Om retssikkerhed kan også følgende personer være på tale enten
til næste stormøde eller folkemødet.
Georg Metz (Else spørger)
Morten Kærum
Hans Gammeltoft-Hansen / Thomas Gammeltoft-Hansen
Bjørn Elmquist
Trine Torp, SF kan fortælle om hvordan man i Sverige inkorporerer
Menneskerettighederne i undervisningen i Folkeskolen.

Bent Melchior/Özlem Cekec godt trækplaster

NÆSTE MØDE: onsdag d. 13. maj - efter STORmøde

referent Else Lidegaard

