Referat fra BfA´s demonstration ved Sandholm 26. april 2015
Referent: Susanne Graae
Tovholder: Gerd Gottlieb
Til stede ca. 20 deltagere i regn og kulde.
1) Siden sidst. Selvom BfA’s målgruppe ikke involverer de mange bådflygtninge der
drukner, må vi nævne dette for os alle så vigtige emne. Der har været gode indslag i
medierne, blandt disse nævnes Leif Bork Hansen, Herbert Pundik, Anita Bay
Bundegaard og Thomas Gammeltoft-Hansen.
2) Tjetjenske asylansøgere v./Lis og Carl Erik Foverskov. Carl Erik Foverskov fortalte
om sin og Lis Foverskovs mangeårige kontakt med Tjetjenske asylsøgere. Om deres
historie og levevilkår i Tjetjenien og Danmark. Der er tale om et meget vidtgående
kendskab til de svære forhold Tjetjenere lever under. Der er 29 asylsøgere i bl.a.
Sandholmlejren. Danmark giver ikke asyl til disse flygtninge, da Tjetjenien anses for
at være et sikkert land at sende asylsøgere hjem til, men virkeligheden er en helt
anden og meget vanskelig.
3) Demonstration mod tvangsudvisning af ung afghansk mand mandag den 27.4. kl.
18. Efterfølgende har Asylret meddelt, at udvisningen er blevet udsat. Pia Kyhl fra
Asylret gjorde opmærksom på vigtigheden af, at arrangementer bliver grundigt
forberedt. Selv har Pia oplevet at komme til et arrangement, hvor ingen andre deltog.
Det blev yderligere bemærket at information via SMS er bedre end via Facebook.
4) Demonstration for afvist børnefamilie den 4. maj kl. 18 i Allerød. Særskilte
informationer er rundsendt til BfA deltagere. BfA opfordres til at deltage og være med
til at støtte bl.a. børnene Ibrahim og Özlem i håb om at de kan få asyl. Fokus vil være
specifikt for børnene, derfor anbefales det at deltagere fra BfA ikke møder med banner
og emblemer. Kirsten Bitsch talte om sin tilknytning til denne familie, og deres
forgæves forsøg på at få asyl. Der arbejdes fortsat på sagen under henvisning til
”Barnets tarv”.
BfA’s megafon efterlyses. Ingen af de tilstedeværende kunne oplyse hvor den
er.
5) Informations-bazar i Sandholm, lørdag den 9. maj 10-15. Invitation fra DRK til BfA
om at deltage. Der blev igen opfordret til at deltage enten om formiddagen eller
eftermiddagen.
6) Antifascistisk og antiracistisk 1. maj i Fælledparken. Arrangementet, der i år
afholdes under parolen Refugees Welcome, foregår bag søen i Fælledparken (gå evt.
ind ved Edel Sauntes Allé), og der bliver taler fra LGBT Asylum, Asylret, Børnebørn for
Asyl og Gæstfri Halsnæs.
7) Folkemødet på Bornholm. Kirsten Bitsch fortalte om de omfattende
forberedelser. Næste møde finder sted i Trampolinhuset d. 28. maj kl. 10.30. Der
arbejdes i grupper. Det er tanken, at der på Bornholm ved ankomsten torsdag vil være
et samlende møde.
8) Evt.
Kommende demonstrationer foran Sandholmlejren bliver: 10. maj – 24. maj – 7. juni
og 21. juni. Birgitte Kjærsgaard og Leif Bork Hansen meldte sig som hhv. tovholder og
referent d. 10. maj. Den 7. juni vil Kirsten Bitsch og Kirsten Gaard være tovholder og
referent.
Minoriteternes Grundlovsdag 5. juni på Christiania, plænen ved den Grå Hal. Hans
Schørmann inviterer BfA til at deltage i det omfattende program omhandlende bl.a.
demokrati og menneskerettigheder. Stand koster 100,- kr. Mette Roerup vil gerne

deltage hvis andre også melder sig. Mette vil meddele sin evt. deltagelse direkte til
Hans Schørmann.
”Skal EU være solidarisk om flygtninge?” Trampolinhuset, d. 5. maj kl. 16.00 – 18.30.
Debatmøde med Thomas Gammeltoft-Hansen, som vil fortælle om bl.a. EU’s
nuværende asylpolitik, de omstridte Dublin-regler samt hvad der vil ske med de
danske asylregler, hvis retsforbeholdet ophæves.
Politikens Hus har arrangeret et debatmøde d. 4. maj kl. 17.00 – 18.30 som oplæg til
4 efterfølgende forestillinger der sammen med forskellige asylsøgere viser 4
sagsbehandlinger i det danske asylsystem.

