Referat fra Sandholmlejren den 10.januar 2016
Tovholder Leif Borck
Referent Mette Roerup
1. Siden sidst
Lovforslag 87.
Der er kommet høringssvar fra rigtig mange organisationer. Her vil jeg blot
nævne :
U.N.H.C.R. et svar på 65 sider, Dansk socialrådgiverforening, Institut for
menneskerettigheder, Red barnet, Børnerådet ,Dansk flygtningehjælp og fra os
selv B.F.A..og sikkert mange flere.
Alle er enige om,at forslagene strider mod såvel F.N.s børnekonvention som
menneskerettigheder.
(B.f.A.s høringssvar er sendt ud og ligger på hjemmesiden).
Ulla Sandbæk fortalte, at tyskerne er begyndt at afbestille danske
sommerhuse,da de ikke ønsker at feriere i et Danmark,der nu har indført
grænsekontrol i begrænset omfang.
U.S. informerede også om ,at der forlyder rygter om,at udlændingestyrelsen
forhaler sager om familiesammenføringer,ja sågar at der udbetales bonus til
medarbejdere,der giver afslag på familiesammenføring. Det er en alvorlig
sag,som U.S. vil undersøge nærmere.
Referat af Bornholmermødet den 7.januar. Ninas referat er vedhæftet.
2. Demonstration den 26 januar på Nytorv kl. 16 til 17,30
(Datoen valgt ,da 3.behandling af lovforslag L87 finder sted den dag).
Planlægningsmødet fandt sted efter Bornholmermødet den 7. januar.
Det er en god ide ,at lægge planlægningsmødet efter Bornholmermødet.
Næste møde onsdag den 2.marts.
Planlægningen er næsten færdig forventes helt færdig onsdag i denne uge.
Oplægsholdere :
Ja fra Carsten Jensen
ja fra Michael Gravesen (instruktør af filmen Drømmen om Danmark).
ja fra Line Søgård Refuges Welcome
Jens Rode og Asger Baunsbak er spurgt,men har endnu ikke svaret.
Syrisk musik
Ordstyrer Sebastian Dorset er spurgt,men har ikke svaret. Hvis nej spørges
AnneMarie Helger.
I må meget gerne møde op med diverse bannere med slagkraftig tekst.

3. Diverse
Velkommen til 2 nye deltagere ,jeg fik desværre kun navnet på Lars Hovmand.
Leif Borck gjorde opmærksom på en artikel i Information den 9 januar af
Giogio Gamben : Fra retsstat til sikkerhedsstat.
Mette Roerup : På Arbejdermusæet er der en udstilling: De uhørte unge fra
den 9.januar til den 26 februar Som en del af udstillingen har børn og unge
flygtninge fra asylcentrene dokumenteret deres liv gennem fotografier. GLIMT
af MIT LIVTag Jeres børnebørn med derind.
Gerd Gottlieb gjorde opmærksom på en asylballet.
6 asylansøgere har fået stillet Den kongelige ballets scenografi, dansere og
musikere til rådighed for at fortælle deres egen historie.
Balletten opføres på Gl. Scene fra den 29. januar til den 14. februar kl. 17 og
kl. 20
Kirste Suhr havde været i Odense den 9.januar og hørt den dansk syriske læge
Haifa Avit. Hun har flere gange arbejdet som læge i Syrien, hun taler meget
åbent og ærligt om sine oplevelser.
Kirsten samler stadig tøj og genstande ind til flygtninge. Kender vi andre
steder at aflevere dette end Sandholmlejren ? Kongelunden blev nævnt og
også Venligboerne samler ind til flygtninge. Tøj til mænd efterlyses.
Vi skal fortsat demonstrere.
Kan vi gøre det i Folketinget ?
registreret hos politiet.

Måske ikke en god ide,da deltagerne sidst blev

U.S. sagde : Vi kan demonstrere i vandrehallen, her er det ikke forbudt at
synge.
Der var også en hilsen fra Ingeborg Gimbel. Hendes hjem har netop været
udsat for indbrud. Når der er kommet styr på det,vil Ingeborg igen deltage. Vi
sender mange hilsner og ser frem til at møde dig igen.
Næste møde den 24 januar
Tovholder Leif Borck
Referent Britta Bastogi
Referenten beklager at punktet Diverse kan virke rodet, MEN det er rigtig
svært at sortere i alle de meldinger der kommer under dette punkt.

Referat fra det første planlægningsmøde om
Folkemødet 2016, i Trampolinhuset den 7. januar
1. Evaluering af sidste år.
Ikke mange bemærkninger, vi evaluerede grundigt i sommer,
stor succes på alle måder
2. Foreløbig status på forberedelser :
Der er bestilt areal : 3x3 m til telt og 3x2 m udenfor ( så vi i år ikke får klager
over at brede os foran teltet.
Teltet skal bestilles hos Team Bornholm, det sørger henrik og Ole for.
Evt møbler/ runde borde venter vi med at bestille til vi ser hvordan vi er
placeret.
3.og 4 . Valg af debattemaer, bestilling af ” Civiltinget ” :
Der udspandt sig en længere debat om temaer, form og også om antallet
af debatmøder.
Vi kan søge om plads flere gange i Civiltinget, max en
times varighed. Vi vil desuden gerne have tre debatmøder, hvis vi kan finde
plads til det uden det koster for meget. Højers Iscafe er for dyr i år.
Mette har talt med Mellemfolkeligt Samvirke, som har et stort telt derovre i
år, de vil gerne lejeud for en rimelig betaling – 3-5000 kr for et par timer.
Ingen har haft kontakt til IMR, som vi havde to arrangementer hos sidste år
( Jørn kontakter vist Louise ).
Jørn argumenter for mere kant i vores møder, ser gerne vi får klynget
Socialdemokraterne op på deres DF ligth politik.
Kan vi få fat i nogle politiske spidser ? Kan vi bruge ungdomspolitikerne?
Der var enighed om at arrangementerne i Civiltinget skal være skarpe
debatter, gerne mellem to modpoler.
Hovedoverskrift for det hele kan være :
Flygtningebørn i asylsystemet / børn på flugt
Flg temaer var på banen :
- Uledsagede Flygtningebørn ( gode oplægsholdere fra Christiansborg-høringen
)
- Familiesammenføringsstramningerne
- Kulturforståelse
- Modersmålsundervisnings betydning for integrationen
( Bertel H afskaffede det i sin tid, mon han vil diskutere konsekvenserne af
den daværende holdning – assimillation eller forsvind )
- Ventetider i asylsystemet
- De forringede forhold i centerne, herunder forringet sundhedstjek
(Vi forsøger at undersøge forholdene hos de forskellige operatører inden )

Konklusion :
Vi søger om to møder i Civiltinget : Ole og Henrik ordner det
Børn i asylsystemet – fredag ( dag/ eftermiddag )
Sprog og integration - søndag formiddag
Mette bestiller MS-teltet til lørdag eftermiddag ( 2 t ) : Uledsagede
flygtningeebørn
Og så er jeg i tvivl om Mette også skulle prøve at få MS teltet fredag sidst på
eftermiddagen til Familiesammenføring, eller vi skal vente og se om vi kan få
plads hos IMR ???
5. Det mobile træ
Træet er valgt og klar, melder Bodil og Mogens. Stemning for at den event er
vores kendemærke og ikke skal adskille sig meget fra de andre år.
Vi var nervøse for transporten, men Kirsten S kan fortælle at hun anskaffer sig
en ny transporter til april.. Juuhu !!
6. Aktiviteter omkring teltet
Vi kan godt gentage en slags tipskupon på bagsiden af programmet. Med tel og
oplysninger der er aktuelle i foråret.
Nina tænker i andre småaktiviteter, der kan få folk i tale. Spillet om flugten fra
Syrien kan evt godt gentages.
7. Speakers Corner:
Gruppen mente at det er blevet en tradition at Jørn Nerup holder brandtalen
der. Evnt som ping-pong tale med Bente !
8. Teaterprojektet
Lise og Kirsten har haft kontaskt med teatergruppen, som gerne vil spille på
Bornholm. Der var dog megen usikkerhed, så vi tør ikke endnu booke et telt til
en forestilling. Det skal i såfald også kædes sammen med BfA
9. Nedsættelse af arbejdsgrupper
Debatmøder, incl Civiltinget : Arne, Lissi, Mette, Jørn. Ole, Bente ( kun lidt )
Træet : Kirsten B, Lise, Ebbe, Kirsten S, Vibeke,( Bodil, Mogens , Bolette ? )
Teltet : Nina, Alice, Mette
Flyer, programtekster : Henrik, Arne
Tovholder i forhold til Folkemødet : Ole, Henrik
Der kan godt bruges flere i de forskellige grupper
Og så kom vi i tanke om, at der har været en henvendelse fra Læger uden
Grænser om et muligt samarbejde. En af vores læger tager kontakt, vi er
interesserede.
Næste møde i hele gruppen :
Onsdag d 2 marts kl 10 i Trampolinhuset ( hvor vi kan være til kl 13 )
Møde i Eventgruppen ( Træ og telt- grupperne starter samlet ) :

Tirsdag d 10 feb kl 10 hos Kirsten Suhr
Således husket og refereret.
Nina
PS. Mht manglende indkvartering henvises til det sidste Nyhedsbrev fra
Folkemødet
-----------------------------------------------o---------------------------------------------------Skam (Afvist læserbrev af Lise Ravn)
Jeg føler mig afmægtig, skamfuld med en dyb indignation på Danmarks vegne
overfor regerings sidste tiltag over for flygtninge, der kommer til Danmark.
Mange har, som Carsten Jensen og senest Benny Andersen, givet udtryk for
det helt uanstændige i regeringens forslag om, at flygtninge skal
kropsvisiteres, aflevere deres værdier udover et mindre beløb, dog skal
vielsesringe vist være undtaget. Det er svært ikke at få associationer til
nazisternes behandling af jøderne. Politiets øverste ledere har da også stillet
sig tøvende overfor deres kompetence i forhold til disse nye politiopgaver.
Vi er kommet på manges læber. Washington Post skriver, at forslaget giver
påmindelser om Nazityskland. Nytårsdag skrev Adriano Prosperi, (AP) en
artikel i Politiken, er italiensk historiker, professor emeritus i Pisa. Den handler
kort om Europas historie fra 2. verdenskrig, om, hvordan befolkningen blev
delt i bødler, ofre og tilskuere. Han beskriver Danmark som et demokrati og en
velfærdsstat, som er genstand for international beundring, men kalder det et
kvantespring med den fremmedfjendske holdning regeringen nu lægger for
dagen og kalder det for ”tilbagevendende indgreb, som vi kender fra de
mørkeste kapitler i vores nyere historie”. Er det et Danmark, vi vil lægge navn
til?
Jeg vil opfordre til at så mange som mulig på de sociale medier igen og igen
give udtryk for den helt uacceptable politik/handling, som Danmarks regerings
med integrationsminister Inger Støjberg i spidsen, har planer om at
gennemføre.
Man kan vælge at være tilskuere – vil danskerne det?

