BfA demonstration
Sandholm
Søndag den 12. april 2015
Referat
Referent: Birgitte Kjersgaard
Ordstyrer: Leif Bork Hansen

1. Siden sidst
Om Sjælsmarkcentret – ubrugelig parkeringsplads – uvenlig – omkranset af pigtråd.
Møder mellem borgere og flygtninge: Lyngby – Kulturaften arrangeret af
kirkemenigheder og kommune. Det gode møde, der viser, at borgerne gerne vil
flygtningene.

2. Ibrahim og Özlem
Forældregruppen ved Martin Wolffbrandt Politiken 7.april. Hvornår blev vi så inhumane?
Tre ønsker: Ôzlem ville ønske, at han var velkommen i det land, han gerne ville være i.
Klage vil ikke få opsættende virkning. Sagsbehandling 5-6 mdr..
Hvilke år er børnenes formative år????
Ny lov om hensyntagen til barnets tarv er ikke svær at omgå.
Tefik fra Holbæk taler dansk går i dansk skole og klarer sig godt, udvist med familie 16.
april.
Welcome to Denmark Et dokumentar teater om det danske asylsystem.
Den 4. maj kl.20. annonceres snarest (Politiken).
4 paradoxforestillinger asylsystemet oplevet indefra og være med til at træffe de svære
men skæbnesvangre beslutninger. Den 13. maj – 19. maj – 2. juni og 5.juni.
Samarbejde mellem Paradox entertainment og Politiken live

3. Flygtningebørn
Røde Kors: Akut behov for værger til flygtningebørn i Danmark
Uledsagede flygtningebørn skal have en værge, før deres asylsag kan blive behandlet.
Informativ pjece om bl.a ansvar fra Røde Kors.(stormødet)

4. Nyt fra styregruppen
Stormøde d. 6. maj kl. 11 .Sættedammen Hillerød.
Udrejserådgivning
Hjemsendelsesaftalen
Bornholmerkonceptet.
Dagsorden på onsdag!

1. Nyt fra Bornholmergruppen
1. Bornholmermødet 10. april.
2. Plads til flere i gruppen
3. Emner fredag: uledsagede børn (Anne la Cour Røde Kors og Ulrik Pihl)
4. lørdag: det gode møde –
5. søndag: Danmark overtræder stadig børnekonventionen
6. Tomheden i begrebet de formative år.

7. Gadeevents – det gode møde(udsagn på træet) – få folk i tale –
flygtningeforhindringsløb.

8. Niels Groth fredsbevægelse fik tilsagn om repræsentation fra BfA
9. Taler fra speakers corner
Det er mange kreative og spændende forslag, men der efterspørges deltagere
til gennemførslen.
!!!!!!!!!

Du kan melde dig til stormødet.

1. BfA møde den 26.februar
Carl Erik Faverskov kommer og fortæller om de tjetjenske flygtninge.

2. Informations bazar Lørdag den 9. maj 10-14
BfA repræsentation kl. 10 – 12.30 Leif - ?
Susanne Grå og Mette Rorup er der kl. 12.30 – 15

3. Asylfestival i Trampolinhuset
23.-25.april

4. Eventuelt
Børn ved Vestbredden – Vil du nedbryde et samfund så ram børnene. Hold loven, lad
FN tage over.
Modtagecenter uledsagede børn Jægerspris.
En positiv oplevelse at se personalet arbejde i modtagefunktionen på en ordentlig
møde, så børnene følte sig set og holdt af.
2014 874 uledsagede børn 90% drenge 13 -16 år. Fordeles til opholdscentre.
2015 antallet faldet 60-75
taxaturen til Sandholm.

% bliver væk i systemet. Mange forsvinder ex. På

Mødekalender:
23.-24- april Asylfestival
26.april BfA-møde Sandholm Husk Carl Erik Faverskov kommer!
4.maj Debatmøde Paradox
6.maj Stormøde i Sættedammens fælleshus ved Hillerød
9. maj Informationsbazar
13. maj paradox forestilling 20-22.30
19. maj paradox forestilling20-22.30
2. juni paradox forestilling20-22.30
5.juni paradox forestilling20-22.30
BfA-møde den 26. april Ordstyrer Gerd - Referent Susanne
bk

