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Ad. 1. Siden sidst
Leif Bork Hansen refererede til en en artikel i Politiken 18. juli, hvor
repræsentanter for de fire borgerlige partier samlet udtaler: " at det er
dårligt, at indvandrere er blevet rigere"!!! Der var ingen af os deltagere, der
umiddelbart havde overskud til at skrive læserbrev herom, men vi opfordrer andre
BfA'er til at skrive.
Arne Hansen fylder 75 år 23. juli, og det vil vi Bedsteforældre gerne markere.
Ulla Sandbæk tager sig heraf. I sin invitation til åbent hus skriver Arne: "Om
nogen skulle påtænke en lille gave, så vil det være væsentligt for mig, at det
bliver i form af penge til forskønnelse af mit radioprogram Dialogs hjemmeside
http://www.arnehansen.net/dialog/
Det kan gøres på konto 9006 1300122856. Skriv Dialog og navn."
Vi kan også anbefale, at man melder sig til at modtage nyhedsmail fra Arne
Hansen. Det kan gøres på
post@arnehansen.net.
Karin Hartkopp fortalte om en historie, hun havde læst på Bedsteforældre for
Asyls side på Facebook. Her kommer der mange spændende indlæg.

Ad. 2. Læger bør ikke medvirke ved tvangsudsendelse af asylansøgere (På baggrund
af en konkret sag). Det er i strid med lægeforeningens etiske regler ifølge
lægeforeningens nye vejledning af 7.juli 2014.
Bente Rich fortalte lidt om forhistorien for lægeforeningens nye vejledning. Hun
fremlagde kort punkter fra den konkrete sag. I det Ugeskrift for Læger, der
udkommer 21.7., omtales den nye vejledning, og der står direkte, at den er sket
efter henvendelse fra BfA. Bente fremhævede også det fine samarbejde lægegruppen
har med Asylret.
Særligt oprørende er det, at socialdemokratiets integrationsordfører, Mette
Reissmann udtaler, at hvis man ikke kan få danske læger til at medvirke, så får
man bare udenlandske til det.
Heidi Bork Hansen har skrevet et fint indlæg om sagen, men der er desværre ingen
medier, der har villet optage det. Godt, at vi så har nogle, der lægger det ind
på vores interne medier. Heidis indlæg kan læses både på Facebook, hos Arne
Hansen og på Asylrets hjemmeside. Heidi giver dog ikke op, og hun arbejder på en
kronik om tvangsbehandling.
Til de af vore BfA'er ,der har gjort det store arbejde, sender vi en stor tak.
FLOT ARBEJDE.
Og det er ikke kun lægerne, der anbefaler ikke at deltage ved tvangsudvisning.
Dansk Sygeplejeråd har også udsendt en meddelelse til deres medlemmer om ikke at
bistå ved tvangsudvisning.
Else og Bent Ingerslevs fine læserbrev i Frederiksborg Amtsavis blev også
omtalt. Læserbrevet er også offentliggjort på Facebook, og det er ligeledes
sendt ud til alle via Kontakt.

Ad. 3. Justitsministeriets jurister tilsidesætter lægers faglige vurderinger i

forbindelse med ansøgning om humanitær opholdstilladelse iflg. ny rapport fra
Indvandrermedicinsk Klinik i Odense (Dagbladet Information,12-13.juli 2014:
Professor:Justitsministeriet sætter jura over lægevurderinger).
Bente Rich fortalte, at Professor i indvandrermedicin Morten Sodemanns rapport
er blevet til med blandt andet hjælp fra Asylret. Hele Informations artikel kan
læses på Facebook. Indlægget blev diskuteret, og det er for os helt klart, at
selvfølgelig SKAL en læge involvere sig. Det fuldstændig grotesk, at hvis
myndighederne afviser at anerkende en lægeerklæring, så skal asylansøgeren selv
finde og betale en anden læge.

Ad. 4. Eventuelt
Brita Bastogi fortalte om et indlæg i Ugebladet for Hørsholm og omegn, hvoraf
det fremgik, at alle asylansøgere er kriminelle osv. Det fik Brita til at gribe
pennen, men om hendes brev bliver optaget, er endnu uvist.
Gerd Gottlieb har fået optaget i læserbrev (omend stærkt forkortet)
Information om i vejledning til Serviceloven, hvorefter asylbørn ikke
omfattes af Serviceloven. Hele brevet kan læses på Bedsteforældre for
på Facebook. Gerd beklager meget, at der står BfA. Det er ikke hende,
skrevet det, men noget Information selv har fundet på.
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Ansvarlige for næste demonstration foran Sandholm 3. August er Kirsten Gaard og
Ulla Sandbæk.
Kl. 15 sang vi vores sang, og vi kunne oplivede over den gode stemning fortsætte
søndagens øvrige aktiviteter.

