BfA demonstration Sandholm
Søndag den 22. januar 2017
Referent Karin Majgaard
Ordstyrer Gerd Gottlieb
Der deltog 22 og en beboer i mødet
Gerd Gotlieb indledte møde med at give ordet til Jørn Neerup, der fortalte at
Mogens Hilden var afgået ved døden. Mogens Hilden var aktiv i lægegruppen og
etablerede bl.a. cafe 2 gange ugentlig for udlændinge og flygtninge. Jørn Neerup
påpegede Mogens Hildens store engagement og indsats som meget værdifuldt. Vi
mindedes Mogens Hilden med 1 minuts stilhed.
Velkommen til BfA til Gerd Gottlieb bød velkommen til Helle Nybo Rasmussen
og Agnetha Goldschmidt
Dagsorden
1. 1.

Siden sidst

Jørn Nerup orienterede fra mødet 9. januar 2017 ”Asylansøgere og kriminalitet” i
Allerød arrangeret af Dansk Folkeparti, hvor Martin Henriksen var taler – der var
ca. 50 deltagere heraf 8 BfA’er. M H indlæg handlede om asylpolitik og om forskel i
opfattelse og var et ganske udmærket indlæg, hvor MH var moderat i sine
udtalelser. MH deltager gerne i et møde som BfA inviterer til.
Gerd Gottlieb orienterede fra møde 10. januar 2017 i Odense om
”Hjemsendelser” – mødet var arrangeret af BfA og Racismefri by, de 20 fremmødte
tog aktiv del i debatten – Bente Rich havde indlæg om tvangshjemsendelser - Den
enkeltes personlige ansvar – hvor går grænsen? Der var interview til lokal
TV/radio. Referat samt streaming planlægges fremsendt til styregruppen –
forventes efterfølgende lagt på BfA’s hjemmeside.
Gerd Gottlieb orienterede om Freedom Walk - Et halvt hundrede fremmødte
heraf flere BfA’er deltog mandag den 16. januar i "Vridsløselille Freedom Walk",
hvor de protesterede mod frihedsberøvelsen af afviste asylansøgere.
Demonstrationen begyndte foran Vridsløselille Fængsel, der for et års tid siden
blev omdannet til institution for frihedsberøvede asylansøgere. Her var der taler af
initiativtageren, Bwalya Sørensen fra Black Lives Matters, og Maleeha Asif og Semi
Kilic, der begge studerer ved Roskilde Universitet. Herfra gik deltagerne til
Albertslund Rådhus.
Højesteretsdom om meldepligt i sag om tålt ophold – for anden gang siden 2007
har højesteret den 17. januar 2017 underkendt pålagt opholds og daglig meldepligt
for udlænding på tålt ophold- ugyldig. Dommen påpeger manglende
proportionalitet mellem dom og bevægelsesfrihed/menneskerettighed. På
baggrund af dommen skal andre 70 sager om tål ophold genoptages.
http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Pages/Enudlaendin

gsovertraedelserafopholds-ogmeldepligt1.aspx
”Personer på tålt ophold er pålagt opholds- og meldepligt. Opholdspligten betyder, at de
skal bo og overnatte et bestemt sted, typisk Center Sandholm, mens meldepligten indebærer,
at de skal melde sig hos politiet, oftest dagligt”.
Gerd Gottlieb orienterede om at regeringen længe har argumenteret for at
nyfortolke eller direkte at ændre Statsløsekonventionen. Udlændinge- og
integrationsminister Inger Støjberg (V) har spurgt en række andre europæiske
lande, hvorvidt de vil være interesserede i at indgå i en dialog om at få ændret
Statsløsekonventionen. Otte af de ni adspurgte lande takker nej, skriver
Information, der har fået delvis aktindsigt i svarene. Kun Norge sagde ja - hverken
Belgien, Finland, Frankrig, Holland, Storbritannien, Sverige, Tyskland eller Østrig
har svaret imødekommende på spørgsmålene.
1. 1.

Forberedelse til Folkemødet Bornholm

Henrik Mottlau orienterede kort fra Bornholmergruppemødet - den 12. januar 2017
– Ny placering og størrelse af telt blev godkendt – Brainstorming om og Events
under planlægning - drøftelse af det videre arbejde og nedsættelses af
arbejdsgrupper fortsætter på Stormødet 1. februar i Sættedammen.
Deltag i det videre planlægningsarbejde og deltagelse på folkemødet – liste over
deltager udarbejdes snarest.
1. 1.

Aldersbestemmelse af Asylansøgere

Jørn Nerup orienterede om vigtigheden af at fastslå de unge asylansøgers alder, det
er vigtig for dem og deres videre sagsbehandling, da meget få medbringer papirer,
som kan dokumentere, hvor gamle de er. En hel del ved det faktisk ikke nøjagtigt.
I Danmark anvendes en upræcis metode som knoglealderbestemmelse på
røntgenbilleder som den objektive sandhed om den undersøgtes alder. Med de
alvorlige konsekvenser dette kan have.
I Norge afviser læger - støttet af den norske lægeforening - at anvende metoden.
Det opfattes som uacceptabelt at basere afgørelser af skæbnesvanger betydning for
et ungt menneske på en så unøjagtig og videnskabeligt dårligt dokumenteret
metode.
Derfor denne opfordring til danske læger og Lægeforeningen:
GØR SOM I NORGE. AFVIS AT MEDVIRKE TIL AT
KNOGLEALDERBESTEMMELSE I DANMARK BRUGES AF MYNDIGHEDERNE
TIL AT TRÆFFE AFGØRELSER MED SÅ STORE KONSEKVENSER.
1. 1.

Status vedr. inddragelse af opholdstilladelser for somalier

Regeringen planlægger at hjemsende somaliere trods FN-advarsel om vold og

drab. Mange herboende flygtninge står til at få inddraget opholdstilladelsen og
blive sendt til Somalia.
I alt er det omkring 800 herboende somaliere, der skal have genbehandlet deres
sager, fordi de danske udlændingemyndigheder mener, at sikkerhedssituationen i
Somalia er blevet forbedret, siden de fik asyl i Danmark. Indtil videre har
Udlændingestyrelsen behandlet 22 sager, hvoraf 4 personer, har fået brev om
inddragelse, mens 18 personer har fået forlænget deres tilladelse til at opholde sig i
Danmark. De 4 personer har klaget over afgørelsen til Flygtningenævnet.
Inddragelse at opholdstilladelserne vil få vidtrækkende konsekvenser for de
involverede familier og børn. BfA må på det kraftigste advare mod en så
umenneskelig behandling af asylansøgere hvis liv kan være i fare ved at vende
tilbage til Somalia.
1. 1.

Kalender:

Møde i arbejdsgruppe for BfA i et fremtidigt perspektiv, afholdt første møde 24.
januar 2017 – initiativtager Ingeborg Gimbel - dagsorden fremsendt.
”Mon de kommer om natten” om en flygtningefamilies historie - forpremiere i Grand
24. januar 2017 sendes også på Tv2 den 25. januar 2017 aften.
BfA stormøde 1. februar - Sættedammen - dagsorden er fremsendt
Sandholmmøder:
12. februar - referent og ordstyrer - Vibeke og Jørn Nerup
26. februar - referent og ordstyrer – referent ??
12. marts – udestår
26. marts - udestår

Leif Bork Hansen

