BfA demonstration Sandholm
Søndag den 11. oktober 2015
Referat
Referent: Karin Majgaard
Ordstyrer: Leif Bork Hansen
Vi var mødt omkring 20 bedsteforældre op i det skønneste efterårsvejr.
1.

Siden sidst

Leif fortalte om en afghansk familie bestående af far, mor og 2 årigt barn, hvor moderen
havde fået afslag på asyl den 9. oktober og skal forlade landet den 16. oktober. En ganske
uhørt behandling af familien, der ansøges om udsættelse af sagen.
Leif pointerede vigtigheden af at protestere, protester kan føre til ændring af beslutninger.
Ulla er blevet interviewet til Berlingeren om de mange asylbørn som rejser igennem Danmark
og videre til Sverige for at søge asyl der. Ulla finder det rigtig godt at børnene søger videre til
Sverige, for i Danmark kan de forvente udvisning, når de fylder 18 år.
Ulla orienterede om Morteza - hans sag om udvisning er genoptaget, da han er blevet kristen.
Ulla deltog i gudstjeneste i forbindelse med folketingets åbning og kunne berette at Biskop
Marianne Christiansen talte om frygt og kærlighed, kærlighed der rækker ud over en selv og
om kærlighed til andre og om kærlighed over landegrænser – en stærk og bevægende tale i
en meget aktuel situation.
Den 6. oktober ved Folketingets åbning deltog 25.000 i folkevandringen fra Fredens Park til
Christiansborg Slotsplads, en stærk folkelig manifestation med krav om ordentlig behandling af
flygtninge.
BfA banner var synlig og kunne efterfølgende ses i BT. Der blev udtrykt underen over at
dagbladet Politiken end ikke nævnte folkevandringen i deres avis.
Den 9. oktober afholdt Netværk for Velfærd og Demokrati høring – Flygtninge er også
mennesker – der blev udtrykt stor begejstring for indhold og afvikling af programmet.
Mette fandt at der var yderst relevant information om de vilkår, som flytningen nu skal leve af.
Erik påpegede indlægget fra formanden for socialrådgiverne om flygtninges velfærd.
Ulla vil arbejde på at fremskaffe indlæggene fra de enkelte foredragsholdere og fremsende
dem til BfA.
Arne undrede sig over at BfA stod som med arrangør – og rejste spørgsmålet om, hvornår BFA
skal støtte op eller hvornår BfA være medarrangør. Da der ikke var entydighed blandt de
fremmødte – blev det besluttet at bringe problematikken op på kommende stormøde.
Tilbagemelding fra Bente vedr. modtagelse af flygtninge og brug af det offentlige rum –
udsættes til næste møde
2.

Stramning af regler for statsborgerskab

Venstreregeringen har indgået forlig om nye regler for at opnå statsborgerskab der træder i
kraft 15. oktober med tilbagevirkende kraft for alle uanset, hvornår de har søgt om
statsborgerskab – dog med visse undtagelser.
En trafikbøde kan være årsag til at der gives afslag på statsborgerskab. Hvis Danmark skal
høre sammen, skal Statsborgerskab ikke tildeles eliten – hvem skal repræsentere en
befolkning, når folketinget ikke er repræsentativt?
Ulla pointerede at når der gives dispensation ved ansøgning om statsborgerskab, kan det ske
ganske vilkårligt - en dispensation kan gives afhængig af en politikers partitilknytning – det
klæder ikke en retsstat – der bør snarest skabes lighed i tildeling af statsborgerskab.
Svend Erik undrer sig over at de nye regler for opnåelse af statsborgerskab er med
tilbagevirkende kraft – der bør appelleres til domstolene.

Ulla oplyser at der ikke politisk kan appelleres, men at de der får afslag, skal ansøge om at få
deres ansøgning genoptaget.
Kirsten kan oplyse at 2 irakere har fået permanent ophold efter ansøgning om dispensation, så
det nytter at ansøge om dispensation.
3.

Stramning om permanent opholdstilladelse og familiesammenføring

Det indebærer bl.a. forslag om stramning af regler for familiesammenføring og permanent
opholdstilladelse. Flere skal omfattes af den lave integrationsydelse samt krav om
integrationsmateriale skal genindføres. Dette kan som tidligere nævnt medvirke til en
skævvridning af befolkningssammensætningen, hvis kun eliten gives statsborgerskab.
Vær opmærksom på fortsat at demonstrere, beslutninger kan påvirkes og dermed ændres.
Udlændingestyrelsen flytter til Næstved – det vil give store udfordringer, da Næstved ligger
svært tilgængeligt for de der bruger offentlig transport.
Arne påpeger at emner som permanent opholdstilladelse og familiesammenføring med fordel
kan være emner til Folkemødet på Bornholm.
4.

Indbydelse fra Welcome to Denmark

BfA er indbudt til stormøde den 13. oktober fra kl. 18.30 sted Det Frie Gymnasium – Møllegade
26, 2200 København –www.facebook.com/events/158390167841385
5.

Henvendelse fra Trampolinhuset

Trampolinhuset forventes at få skåret den statslige støtte i 2016, hvilket betyder en reduktion
svarende til 60 % af deres budget, hvorfor de er lukningstruede. Der er iværksat Fundraising
Https://dk.betternow.org/en/fundraisers/myhouseyourhouse
6.

Dokumentar om Syrien - krisen

Hvis nogen kender flygtninge der vil deltage i dokumentaren som de studerende på Ørestad
Gymnasium vil lave rettes henvendelse til Leif som vil kontakte og koordinere med de
studerende.
Ulla påpeger at det er svært at opspore interesserede flygtninge, da Gentofte kommune
forbeholder oplysning om, hvor de enkelte flygtninge opholder sig og spørger om det er det
samme andre steder.
Gerd finder flygtningenes interesse varetages, ved at sikre den enkeltes anonymitet.
7.

Evt.

Arne orienterede om endnu en vellykket besøg med indlæg om BfA arbejde på Ørestad
Gymnasium arrangeret i samarbejde med Røde Kors.
Gerd gør opmærksom på følgende arrangementer:
Krystalnatten den 9.11. 2015 har i år ”Asyl til forfulgte” som en at sine paroler.
Det foregår som altid med fakler på Nytorv kl. 17.
Det samlede program oplyses på kommende møde – der skal ligeledes aftales hvem der evt.
vil deltage og være BfA - bannerfører.
Kulturmøde på Mors er den 25. – 27.8. 2016 med over overskriften Kulturmøde over grænser.
Deltagelse bør overvejes og drøftes.
Gerd skriver til Information og takker på BfA´s Sandholms vegne for særnummeret den
9.10.16., redigeret af journalister, der også er flygtninge, og opfordrer dem til et genoptryk, da
flere i BfA er gået forgæves i kioskerne.
Mette orienterer om Konference – fredag den 30. 10. 2015 – 9.00 – 16.00 på Christiansborg
”Hvordan sikrer vi den bedste modtagelse af børn og unge der flygter til Danmark?”
Program og tilmelding på www.rodekors.dk/flygtningeborn
Karin oplyste at “Time” – oktober 19, 2015 – Speciel Report ”Exodus” – har focus på

flygtninge - The epic migration to Europe & what lies ahead. I udgaven berettes bl.a. om at
”Teenage refugees are strangers in a strange land”. I 2014 ansøgte 23.150 uledsagede børn
om asyl i Europa heraf godt 14.000 i Sverige.
Ledig bolig på 100 m2 udlejes gerne til en flygtningefamilie – skulle nogle have kendskab til en
familie der er boligsøgende, kan der rettes henvendelse til: Bodil og Mogens Nielsen fias@nielsen.mail.dk
Den 25. oktober:
Referent: Karin Majgaard. Tovholder:Leif Bork Hansen
Den 8. november:

Ordstyrer:

Referent:

