Referat af Bedsteforældre for Asyls demonstration foran
Sandholm den 25. jan. 2015
Ordstyrer: Gerd Gottlieb - Referent: Inge Lynge

Ca 25 (glemte at tælle!) var mødt op i det råkolde vejr.
1. Siden sidst: Det afskyelige terrorangreb mod Krudttønden på
Østerbro og Synagogen i Krystalgade gav anledning til flere
kommentarer om den måde, det er behandlet på i Pressen og det
politiske liv. Juraprofessor Eva Smith har i en radioudsendelse sat
spørgsmålstegn ved om det er en terrorhandling, i hvert fald er
drabsmanden ikke terrorist i sædvanlig forstand. Han gik efter nogen,
han mente, havde fornærmet ham. ES anførte også, at statsministeren
burde have understreget, at vi også skal stå sammen med det
muslimske mindretal. Fin udsendelse, der stadig kan høres på P1s
hjemmeside www.dr.dk/bagklog. Der er også kloge kommentarer i et
interview med Yahya Hassan i Politiken i dag.
2. Under navnet ”Flygtninge og muslimer velkomne” arrangerer
Børnebørn for Asyl, Racismefri by, København for Mangfoldighed,
SUFs antiracistiske gruppe ihovedstaden og Internationale Socialister
en demonstration på den internationale aktionsdag mod racisme og
fascisme den 21. marts. BbfA håber at kunne udvide kredsen af
arrangører og anbefalere og opfordrer BfA til at være med. Selv om der
er sympati for BbfA og vi gerne vil bakke dem op, er der enighed om,
at vi ikke kan være medarrangører til en demo med den overskrift.
Arne Normann: Vi skal koncentrere os om asylproblematikken og
passe på ikke at sprede vore aktiviteter. Men derfor kan hver enkelt
gerne deltage i demoen. Forsamlingen applauderede. Hvis man vil
høre mere om planlægningen er der møde lørdag den 28. februar kl. 12
i Folkets hus, Stengade 50, 2200 Kbh N. Der er link til facebook
begivenhed for fællesmøde med racismefri by og BbfA
https:// www.facebook.com/events/727931343990532/?ref=ts

3. Nyt om BfA´s aktiviteter i forhold til de lange ophold. v. ordstyreren.
En gruppe BfAer (Gyda, Hanne, Nina og Gerd), der flere gange
tidligere har henvendt sig til Justitsministeriet i sagen, er i gang igen.
De har opdateret deres oversigt over de asylsager med lange ophold
(op til 14 år), som BfA har kendskab til. Selvom nogen efterhånden har
fået ophold, vokser listen fortsat. Gruppen skal til møde med Maja
Rettrup fra DRK, idet DRK er i gang med en ny ”kampagne for
longstayers Udlændingeservice er holdt op med at offentliggøre deres
statistik over opholdstider i systemet.
4. Forslag til tema for BfA´s indsats på folkemødet på Bornholm i år:
Der er enighed om at overordnet er temaet Børn i asylsystemet samt de
lange opholdstider, hvis det kan lykkes at fremskaffe en aktuel
statistik. Næste møde i Bornholmergruppen er 6/3 kl. 10.30 i
Trampolinhuset, Thorasvej 7, Kbh. N. Alle opfordres til at komme med
forslag til aktiviteter – og meget gerne deltage i gruppens arbejde.
5. Det nye parti Alternativets asylpolitik v.Ulla Sandbæk. Et ’politisk
laboratorium’ fandt sted i Trampolinhuset sidste søndag. Fire BfAer
deltog. Mogens Nielsen fortalte at det var meget inspirerende at
deltage, og han foreslår at vi anvender arbejdsformen på et kommende
stormøde.
Michala Bendixen fra ”Refugees wellcome” havde lavet en liste, som i
det store hele blev fulgt. Ulla læste op og det var alt sammen noget vi
kunne nikke bifaldende til. På partiets hjemmeside
www.alternativet.dk kan man (senere?) se partiets endelige politik.
6. Danmark skal for anden gang til eksamination i overholdelse af
menneskerettighederne, UPR (Universal Perodic Review). I den
anledning har Institut for Menneskerettigheder afholdt en række
møder rundt om i landet. Det sidste er tirsdag den 24. februar kl. 17.-19.
i Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 Kbh. N. Temaet er
menneskerettigheder i forvaltningen. Processen foregår sådan at staten
skal lave en rapport, men der indhentes også informationer fra
civilsamfundet, ngo’er og menneskerettighedsorganisationer. Såfremt
BfA vil bidrage til processen, kan det ske ved at give input til statens

rapport, men vi kan også sende bidrag direkte til UPR kontoret. Institut
for menneskerettigheder vil gerne være behjælpelig med råd og dåd.
Spørgsmålet vil blive taget op i Styregruppen. På baggrund af
rapporteringen udfær diger FN en rapport, der også indeholder
anvisninger, hvor forbedringer r påkrævet. Sidste frist for bidrag er
22.juni 2015.
7. Kommunikation med styregruppen: Styregruppen har fået fælles
mailadresse, så alle får de indgåede mails.
styregruppe@bedsteforældreforasyl.dk
8. Kommende møder eller andre aktiviteter:
- DRK afholder møde om den globale flygtningekrise 10. marts kl. 9
-16.30 på Falconercentret. Nærmere på DRKs hjemmeside, hvor der
også er tilmeldingskupon.
- København for Mangfoldighed går på gaden hver mandag kl. 17 fra
Sct. Hans Torv mod Gl. Torv, som modsvar til det racistiske Pegida.
Udover at deltage kan man støtte på 8401-0001511643.
- Invitation til at medvirke ved Himmelske dage i København 2016.
Himmelske dage er en festival, der afsøger, hvad tro etik, eksistens og
ånd i samfundet er netop nu. Der afholdes inspirations- og
informationsmøde 21. marts 2015 kl. 10 til 15 på Vartov, opgang H,
Farvergade 27 i København. Tilmelding og spørgsmål rettes til
sekretariatet for Himmelske Dage Birgit Jeppesen bj@km.dk, tlf 21 22 92
21 eller Torben jeppesen tje@km.dk tlf 28 40 81 03
– Invitation fra et Asylfestival team, der planlægger festival i
Trampolinhuset 23.-25. april 2015. Formålet er at udforske asyl- og
bredere migrations temaer. Man planlægger en bred vifte af
aktiviteter fra akademiske diskussioner til filmforevisninger og
mixed media workshops. BfA er velkomne til at bidrage et
indslag. Nina Lørring har tilbudt at svare arrangørerne.
–

9. Referenter og tovholdere de næste gange:
8.3. Arne Normann og Birgitte Kjersgaard
22.3. Nina Lørring og Bent Ingerslev
5.4. Påskedag ?
19.4. ?
Det er svært at finde tovholdere. Der udspandt sig en diskussion om
det kræver stor viden at lave en dagsorden. Det vil vi advare imod. Vi
kommer hver med vore forudsætninger og lægger i den fælles pulje.
Alle bør hjælpe med at foreslå dagsorden punkter, ikke bare eller især
tovholderen. Vi må ikke blive kvalt i perfektionisme mener dagens
tovholder og referent, som håber, at flere vil melde sig.
10. Evt.
Bente Rich gør opmærksom på 2 artikler af Ulrik Dahlin i
Information 14. og 21. februar. De handler om genoptagelse af
opholdsansøgninger begrundet i barnets tarv. Det virker
uigennemskueligt, hvordan man når til forskellige afgørelser i sagerne.
Man opererer med et begreb ’barnets formative år’ som hverken er
kendt i børnepsykologi eller børnepsykiatri.
Ingrid Hjarnåe oplyser, at Sjælsmark trods manglende tilladelse siden
11. februar har modtaget nye ’udrejse beboere’.
Det er lykkedes Kirsten Suhr at få en kontaktperson i Ellebækfængslet.
De indsatte mangler herretøj, kufferter og rejsetasker. Hvis man har
noget at donere, kontakt Kirsten på 2624 8460.
Henvendelse fra en journaliststuderende fra RUC, der skal skrive nogle
artikler om Sjælsmark. De vil gerne have BfA´s syn på det nye center.
Brita Bastogi stiller sig til rådighed.
Vi sluttede som sædvanligt med vores sang. Først derefter begyndte
det at regne.

