Referat fra Bedsteforældre for Asyls Sandholmmøde,
Søndag den 23.oktober 2016, kl.14-15!
Referent: Brita Bastogi

Tovholder: Leif Bork Hansen

1.Siden sidst:
a. En dag i Københavns byret fra 9,30 - 15.30. Annika, Calle, Mimoza og Reem
blev frifundet for ’menneskesmugling’ (11.oktober 2016). Det havde ikke været
uden personlige omkostninger for de sigtede. Anklageren lagde kontant ud med
at erklære: Her drejer det sig udelukkende om lov, ikke om moral eller
holdninger. Frifindelsen skete, fordi sagen faktisk ikke er dokumenteret.
Budskabet fra de sigtede bestod i at gøre opmærksom på den umenneskelige
behandling flygtninge udsættes for i Danmark. Sidste: dommen er anket til
landsretten.
b. Afghansk viceminister siger nej til tvangshjemsendelser (Dagbladet
Information 13.oktober 2016) - en udtalelse vi var imponerede over at nogen
afghansk viceminister turde fremkomme med, i forhold til de kompensationer
landet modtager.Det blev oplyst, at viceministeren er blevet underkendt, idet
Danmark har truet med at fjerne bistandsmidlerne.
Læs Carsten Jensens stærke artikel i Information den 20. oktober om 'Zabis
rejse ind i natten.'
I løbet af de sidste 20 år er der sket et enormt værdiskred i DK. Regeringen har
råd til at betale et fly med et par flygtninge, + dansk personale (læge, politi) - og
165 tomme pladser Og så får vi at vide, at riget fattes penge!
Følg med i Information - de følger flygtningesager tæt. - og der blev sagt, at
Kristeligt Dagblad også markerer sig.
c. Deponeret som menneskeligt vraggods (Politiken lørdag den 15.oktober 2016)
- Forfatterne Kirsten Thorup og Kristina Stoltz: Behandlingen af afviste
asylansøgere vidner om myndighedernes nærmest sadistiske indstilling over
for disse mennesker.
2. Høringssvar fra Bedsteforældre for følgende: ”Partierne Venstre,
Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti samt Socialdemokratiet har
indgået aftale om udkast til lov om ændring af udlændingeloven, lov om
fuldbyrdelse af straf m.v. og straffeloven (Styrket kontrol med udlændinge på
tålt ophold og kriminelle udviste, herunder indførelse af underretningspligt,
skærpet straf, afsoning i fodlænke og særlig adgang til varetægtsfængsling).”v.
Jørgen Nerup
Henrik Mottlau læste Styregruppens høringssvar op. Fuld opbakning.
Ole Bergmann, Jørn Nerup og Niels Stephensen mener, at Bedsteforældrene
savner en revitalisering - en profilering af, hvad det er vi gerne vil have sagt skarpe udtryk - gode aktuelle ideer a la reaktionen på Ulrik Dahlin: 'Afghansk
viceminister siger nej til tvangshjemsendelser'(13.oktober] fra Vibeke
Husfeldt( 13. oktober) - bedes sendt til dem.
3. Opfølgning vedr. demonstrationen på Kultorvet, København, lørdag den
26.november 2016, kl.11-13. Bedsteforældrene opfordres til at byde ind med
taler på 5 minutter - og komme med forslag til både talere og den folder, der skal
laves til demoen. Hans Jørgen Bonnichsen - tidligere PET-chef blev foreslået.
Der henvistes til en udsendelse i dag (søndag d.23/10) kl: 10 på P1, hvor Hans

Jørgen Bonnichsen var gæsteprædikant i Sankt Stefans kirke,Nørrebro.
Ligeledes vil Jørgen Kirkegaard blive opfordret til at tale.
Angående arbejdet med at lave en folder blev der nedsat en skrivegruppe,hvor
alle kan bidrage,og som mødes fredag den 28/10, kl:10,00 i møderummet i
kælderen hos Ingrid Steinitz, Grønnevej 41, 2830 Virum. Tlf: 26686384. Ingrid
bor lige ved Virum Station.
4. Praktisk information: Bedsteforældre for asyls næste stormøde er flyttet til
torsdag, den 1. december kl. 11-14 i Trampolinhuset.
Kvinderådet inviterer til konference på Christiansborg samme dag (1. december)
kl. 9.00-13.00 om kvindelige flygtninge i Danmark og Europa. Flere BFA'er
deltager i dette, så vi håber på et referat.
5. Næste Sandholmmøde: Søndag den 13.november
Referent: Birgitte Kjersgaard
Tovholder:
Venlig hilsen
Brita og Leif

