Referat af demonstration foran Sandholm
18. maj 2014
Tovholder: Leif Bork Hansen
Referent: Karin Hartkopp
21 våde bedsteforældre
Ad Punkt 1: Siden sidst
Leif Bork Hansen nævnte, at der er Åbent Samråd 20.5., og at det er nødvendigt med tilmelding.
Opslag om samrådet er tidligere i dag udsendt til alle på vores mailliste. Leif havde trykt nogle
eksemplarer, således at også BfA’er uden adgang til computer kunne se den.
Ingeborg Gimbel fortalte om den meget positive måde de unge mennesker 1. maj i Fælledparken
modtog vores henvendelse om underskrifter om børnekonventionen.
Karin Hartkopp nævnte, at der er nu kommet svar det personlige brev til Justitsminister Karen
Hækkerup om hjemsendelse af psykisk syge.. Hun skriver, at hun har noteret sig vore synspunkter.
Hun nævner overhovedet intet om den invitation, der også var til at komme op til Sandholm til en af
vore demonstrationer.
Alfred Dam bliver 85 år i dag, og Sandholm sender hjertelige lykønskninger.

Ad Punkt 2: Udsendelsespraksis/praksisændring?
Bente Rich fortalte, at Information lørdag har fulgt op på artiklen af 12. maj. Vi var alle rystede
over handlingsforløbet i den konkrete sag. Selv om Udlændingestyrelsen skal underrettes forud for
hjemsendelse, og den var de heller ikke blevet.

Ad Punkt 3: Handlede kvinder
Den gruppe, der tager sig af handlede kvinder, har kun to formål:
1. at undersøge, om kvinder ER handlet
2. at sørge for deres hjemsendelse
Gerd Gottlieb mente, at vi i Danmark i det mindste kunne give asyl til de kvinder, der gav oplysning
om deres bagmænd, ligesom det er tilfældet i resten af EU.
Mange kvinder foretrækker at vedblive med prostitution her, frem for at risikere at blive sendt hjem.
Loven skal tages op her i 2014, og så kan man jo håbe på en forbedring for kvinderne.

Ad Punkt 4: Stormøde 27.5.?
Mødet finder sted på Københavns Pædagogiske Seminarium, Strandvejen 93, København Ø (over
for Tuborg) Kl.11-15. Husk tilmelding!!!
Ad Punkt 5: Bornholm
Ulla Sandbæk fortalte, at der var helt styr på planlægningen. Interesserede kan se program på BfA’s
facebookside. Der kommer også information på vores hjemmeside. Det kan nævnes, at Bente Rich
skal holde foredrag på Bornholm.
Punkt 5: Eventuelt
Ingeborg Gimbel foreslog, at vi fik lavet en egentlig strategi for underskriftsindsamlingen om
børnekonventionen. Det tages op på stormødet 27. maj. Henrik Mottlau kommenterede, at man på
vores hjemmeside kan finde et link, hvor man kan skrive under elektronisk. Der er også mulighed
for at printe et ark ud med plads til ca. 15 underskrifter. Gerd Gottlieb foreslog, at man på sine
personlige mail satte et ”visitkort”, der giver modtagere af mail mulighed for at skrive under
elektronisk.
Det planlagte asylmøde 24.5. arrangeret af bl.a. Kvindelige lægers Forening og AFS er desværre
aflyst pga. manglende tilslutning.
Selv om mange BfA’er er på Bornholm den 15. juni, afholder vi naturligvis demonstration foran
Sandholm.

Tovholdere ved næste demonstration foran Sandholm 1. juni er Leif Bork Hans og Karin Hartkopp..

Kl. 14.40 var vi igennem vores dagsorden. Leif afviklede mødet på sin sædvanlige positive og
humoristiske facon, og vi sang traditionen tro vores sang, inden vi alle skyndte os hjem og fik tørt
tøj på. Ovenstående er skrevet så godt min hukommelse rækker, og hvad jeg har kunnet læse mig til
af mine våde noter. Jeg blev ellers fint overdækket af en flink BfA’er med paraply under hele
demonstrationen. Tak.

