BfA demonstration Sandholm
Søndag den 25. oktober 2015
Referat
Referent: Karin Majgaard
Ordstyrer: Leif Bork Hansen
Der var mødt godt 20 bedsteforældre op i sol og sluttelig en kraftig regnbyge.
1. Siden sidst
Leif bød velkommen og pointerede det vigtige i at være med til at gøre en forskel og henviste
til indlæg i Politiken 25. oktober 2015 - Langeland - et selvportræt med bl.a. fokus på "Musik,
sang og dans på tværs af kulturer" og hvilken positiv løft øens 5 asylcentre med ca. 700
asylsøgere har medført øen. De lokale siger: " landskabet på Langeland har fået flere kulører"
En syrisk flygtning – Rokan - trådte frem og fortalte på fejlfrit dansk at han havde opholdt sig
godt fire år i Danmark, havde opholdstilladelse og at hans syriske kæreste netop aftenen før
var ankommet fra Syrien til Sandholm. Han var ovenud glad for den menneskelige og
økonomiske støtte, han havde fået og får. Han ønskede mest af alt, at hans kæreste også
kunne få ophold i Danmark.
I nyhedsbrev efterår 2015 fra "SOS mod racisme" kan den tale skuespiller Flemming Jensen
holdt ved demonstrationen på Nytorv 26.august 2015 læses.
Den syriske flygtning Kawa Lassen der sultestrejker foran Udlændingestyrelsen i protest mod
at han ikke kan få sin kone til Danmark, har endnu ikke endelig fået behandlet sin sag om
familiesammenføring. Pres på Udlændingestyrelsens langsommelighed og bureaukrati for at få
en afgørelse er nødvendigt, da Kawas helbred på sigt kan tage skade. " Gør de overkommelige
handlinger for at skabe ændringer - de små ting kan gøre en forskel" udtrykte Leif Bork.
Der blev umiddelbart af Vejle kommune nægtet aktindsigt i sag vedr. afghansk familie, hvor
hustruen/moderen havde fået afslag på opholdstilladelse. Efter skriftlig henvendelse til Vejle
kommune – og kopi sendt til – til Børneombudsmanden(efter forslag fra Bente Rich) – blev det
fastslået at familien havde ret til aktindsigt i forhold vedr. deres barn – fra henh.vuggestue og
sundhedsplejen.
Efter afslag om humanitært ophold til den udviste Vahid Vaziri skal Flygtningenævnet overveje
at genoptage sagen. Vahid flygtede til Iran efter at hans lillebror blev slået ihjel efter at de to
brødre i sommer blev sendt til Afghanistan. Afslår flygtningenævnet at genoptage sagen, vil
Vahids danske advokat overveje at klage til FN's menneskerets komite
Leif Bork pointerede den tilspidsede flygtninge situation i Europa – Tjekkiet er begyndt at
skrive nummer og navn på flygtninge.
Byrådsmedlem Henriette Reker blev stukket i halsen mens hun førte valgkamp og ligger i
kunstig koma. Gerningsmanden har udtrykt at " Flygtningeproblemet vokser os over hovedet"
Tidligere på året besluttede man at slukke lyste på Kølns Domkirke i protest mod Pegidas
(“Patriotische Europæer gegen die Islamisierung des Abendlandes”) fremmedfjendtlige
mandagsdemonstrationer, da man ikke ønskede at Domkirken skulle være kulisse for disse
demonstrationer.
2. Regeringens bebudelse af nye asylstramninger og regler for
familiesammenføring
I forbindelse med finanslovsforhandlingerne har regeringen foreslået fem stramninger på
udlændingeområdet, som der er flertal for at gennemføre.
Bl.a.
Udvidelse af personkredsen for integrationsydelse
Mette Roerup oplyser at personkredsen til den nedsatte integrationsydelse vil gælde for både
udlændinge og danske statsborgere, der allerede har ophold.

Familiesammenføring
Udlændinge med ringe forudsætninger for at blive integreret vil blive mødt med markant
skærpede krav ved ægtefællesammenføring. Samtidig skal der stilles færre krav til dem der
umiddelbart kan deltage i samfundet
Som tidligere nævnt vil stramningerne medvirke til en skævvridning af
befolkningssammensætningen, hvis kun eliten gives statsborgerskab.
3. Situationsrapport fra den græske ø Lesbos (" Så må vi selv tage affære"
Politiken 22. oktober)
Flygtningestrømmen til Lesbos fortsætter og skaber store udfordringer - Anita Bay
Bundgaard med flere har i den forbindelse udtalt at " Ønsker man at der skal gøres en forskel,
må man selv tage affære.
4. Situationen i Sverige
Sverige har i den seneste tid oplevet adskillige ildspåsættelser på asylcentre - det
svenske politi står forsat på bar bund. Senest har der være et racismerelateret angreb på en
skole i Trelleborg hvor to blev dræbt samt gerningsmanden.
Efter massiv tilstrømning af asylansøgere i løbet at sommeren og efteråret har et
politisk flertal i Sverige besluttet at stramme deres asylregler. I løbet af den seneste uge har
Sverige modtaget næsten 9.700 udlændinge der har søgt asyl. Danmark har de første 8
måneder i 2015 modtaget knapt 7000 udlændinge, der har søgt asyl.
5. Ny Dokumentar "Et Hjem i verden" Er den første dokumentar, der giver en
stemme til de danske asylbørn i en skildring af fem asylbørns dagligdag på en Røde Kors
asylskole i Lynge og deres liv efter ankomsten til Danmark. Filmen har præmiere under
CPH:DOX d. 5. november 2015 – og vil blive vist på TV2 d. 5. januar.
Traileren kan ses gennem dette link:

https://vimeo.com/138986187

6. Konference 30. Oktober på Christiansborg om uledsagede flygtningebørn
Hvordan sikres den bedste modtagelse af uledsagede børneflygtninge i Danmark
Folketingets Landstingssal på Christiansborg 30.oktober kl. 9 - 16.
Afholdes i et samarbejde mellem Susi og Peter Robinsohns Fond og Røde Kors.
Konferencen er allerede overtegnet.
7. Kommende arrangementer
Mandag den 9. november kl. 17: Stop hadforbrydelse og splittelse - Asyl til
forfulgte - Styrk solidariteten i hverdagen - Aldrig mere en krystalnat.
Fakkelmanifestation på Nytorv. Gerd Gottlieb har fremsendt følgende til programoversigt til
orientering
Hans Goldstein (øjenvidne til Krystalnatten i Wien i 1938)
Bent Melchior, tidl. overrabbiner
Michala Clante Bendix, Refugees Welcome
Niddal El-Jabri (initiativtager til fredsringene v. synagogen og moskeen)
Mødeleder: Per Olsen, Byggefagenes Samvirke
Musik: Channe Nussbaum m. band
8. Evt.
Ulla Sandbæk har kaldt Inger Støjberg i samråd med udgangspunkt i familien Fejzics
sag. Der har været en del omtale af den, fordi sønnen Almedin har fået enorm støtte fra sin
klasse og faderen skar sig i hånden på vej til udvisning. Samrådet vil
primært have
fokus på hjemsendelse af asylansøgere til lande, hvor de ikke kan få den
nødvendige b
ehandling. Familiens udvisning er stadig gældende.
Karin Hartkopp gør opmærksom på at "Gæstfrie Halsnæs" har holdt stiftende møde i
Foreningen "Gæstfrie i Halsnæs" Støt gerne foreningen med medlemskab 200

Der afholdes stormøde den 12 . november 2015 Følgende punkter ønskes drøftet på
mødet: Da der ikke var entydighed blandt de fremmødte sandholm den 11. Oktober – blev
det
Besluttet at bringe følgende problematik op :
"Hvornår skal BfA støtte op om eller være medarrangør i arrangementer" –Arne
Normann.
Brug af fulde navn eller fornavn i referater – Karin Majgaard
Næste demonstrationer:
Den 08. november Referent: Karin Majgaard Tovholder: Per Husfelt
Den 22. november: Referent: Karin Majgaard Tovholder: Gerd Gottlieb

