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Vi var mødt omkring 30 bedsteforældre op i det skønneste
senefterårsvejr.
1.

Flygtningekonventionens tilblivelse:

Per nævnte, at flygtningekonventionen blev udfærdiget efter
ihærdig indsats af en dansk kontorchef og stadfæstet af arveprins
Knud, da Kong Frederik var bortrejst. Regeringen mente ikke, det
var nødvendigt at få konventionen behandlet og godkendt i
Folketinget. Danmark var det første land, som godkendte
flygtningekonventionen.
1.

Orientering fra Tinge ved Ulla Sandbæk

Ulla Sandbæk indledte med at oplyse om, at der blot var dårlige
nyheder, både set i forhold til de stramninger som allerede er
kendt og de stramninger der er på vej.
Indførsel af integrationsydelse for at nytilkomne udlændinge og
danskere der ikke har opholdt sig i Danmark i syv at de sidste otte
år.
Skærpede krav til statsborgerskab herunder – sprogkrav hæves fra
Dansk 2 prøven til Dansk 3 prøven – krav om selvforsørgelse
skærpes – udlændinge skal være selvforsørgende i fire et halvt år
af 5 år.
Ny indfødsretsprøve skal erstatte den nuværende statsborgerskabs
prøve – den nye prøve, kræver 32 korrekte svar ud af 40 mod
tidligere 22 ud af 30.
Dispensation ved psykiske lidelser skærpes – herunder PTSD –
der kræves speciallægeerklæring og der skal gennemføres

psykiatrisk udredning af ansøger.
Reduceret adgang til børnecheck og folkepension – der kan efter
konkret vurdering tildeles personligt tillæg efter pensionsloven.
Optjeningsprincipperne skal genindføres.
Muligheden for Statsborgerskab for udlændinge der er født og
opvokset i Danmark fjernes.
Regler for familiesammenføring, der har ringere forudsætninger
for at blive integreret skal skærpes – 10 års opholdstilladelse mod
tidligere 3 år – tilknytningskravet skærpes.
Familiesammenføring skal derimod gøres lettere for de
udlændinge der vurderes integrationsegnede – vurdering sker på
baggrund af erhvervserfaring, uddannelsesniveau og
sprogkundskaber – Iflg. Regeringen skal det være et ”Danmark for
dem der kan og vil”
Fremover ønsker regeringen, at de der opnår familiesammenføring
selv skal betale transporten – i dag betaler den danske stat for
flybilletter.
Efter indlægget var der en livlig debat bl.a. om indførsel at
integrationsydelsen er lovlig jvf. EU-retten. Inger Støjbjerg
hævder, at integrationsydelsen vil betyde at udlændinge kommer i
arbejde, men der forventes blot at 239 ud af 21.000 får et arbejde.
Unge danske statsborgere der vender hjem efter mere ind 2 års
studier skal også på integrationsydelse.
Ulla Sandbæk oplyste, at Vejle har indgået et samarbejdet med
erhvervslivet om at skaffe arbejde – det har været en succes
indenfor bl.a. omsorg, rengøring og lager. Vejles initiativ kan
bruges som forbillede af andre kommuner så adgangen til
arbejdsmarked lettes.
Drøftelse af det rimelige i at skærpe indfødsretsprøven – der var
enig hed om at prøven var at en sådan beskaffenhed, at mange
både folketingsmedlemmer og de fleste danskere ikke ville kunne

bestå prøven.
Der var enighed om at BfA kan hjælpe med at læse op til
indfødsretsprøven.
Der blev ligeså drøftet om baggrunden for at nogle partier (bl.a.
socialdemokratiet) uden for den blå blok stemmer for de kommende
stramninger, gør det for at sikre stemmer.
De seneste stramninger forventes at blive vedtaget i løbet at
november.Referat fra konferencen på Christiansborg
2. Marianne Engberg, Mette Roerup og Arne Normann skitserede
kort fra konferencen – og pointerede bl.a. at Børnekonventionen
skal og må inkorporeres i dansk lov hvis de uledsagede
flygtningebørn skal sikres den bedste modtagelse, hvor deres
rettigheder sikres – bl.a. sikring af familiesammenføring, længden
af ophold i asylcentre og overgang fra barn til voksen 17- 18 år,
hvor barnet kan sendes retur.
Ninna Lørring påpeger at de uledsagede børn skal blive på
asylcentret i op til 6 måneder.
Marianne Engberg foreslog, at der bør oprettes
centralrådgivningsforum der skal være med til at sikre de
uledsagede børns rettigheder bl.a. adgang til undervisning og
uddannelse.
Arne Normann udtrykte, at det var en god konference med mange
facts og oplysninger. Han efterlyste et større engagement fra
nogle af politikerne, der ikke syntes at forholde sig til
virkeligheden og det blev afspejlet i debatten.
Der henvises til allerede udsendt notat fra konferencen ved
Marianne Engberg, Mette Roerup og Arne Normann.
Der vil blive udsendt referat fra konferencen – Link følger

1.

Flygtninge situationen i DK, Sverige og Europa

Et rekordantal - over 218.000 mennesker - krydsede Middelhavet i
oktober, hvilket nærmer sig det samlede antal for hele 2014 ifølge
FN, som følger migrationen i Europa.
Det kan sammenholdes med tallet for september, som lød på
173.000 og det fra august, soMen selvom tallet var rekordstort i
Danmark i begyndelsen af september, blev der i år registreret
færre asylansøgere end samme måned året før.
I alt har 9793 personer søgt asyl i Danmark i løbet af i år ifølge
den seneste opgørelse.
I alt søgte 2761 mennesker asyl, og 1296 af dem kommer fra
Syrien. Det gør september til den måned i år, hvor flest har ansøgt
om asyl i Danmark, 844 mennesker fik asyl i september, viser tal
fra Udlændingestyrelsen.
Per Husfeldt oplyser at forbundskansler Merkel ønsker flygtninge
skal hjælpes og de skal hjælpes solidarisk i Europa, men
erhvervslivet mener, at Tyskland vil alene i de kommende år have
brug for yderlig arbejdskraft op til 6. mill. flere erhvervsaktive for
at opretholde velfærdssamfundet.
Tove Grindsted orientere om en familie hvor far og børn må blive,
men mor skal hjem til Irak. Familien er fra Syrien, men fordi
moren, Samah Abdulhamid, er irakisk statsborger, så har hun fået
afslag på asyl i Danmark. Det betyder nemlig ingenting, at hun
har boet de sidste 13 år i Syrien med sin mand og to døtre på 7 og
11 år.
Når ægtefæller er af forskellig nationalitet, skal deres asylsag
vurderes individuelt. Spørgsmålet om familiens enhed indgår ikke
i styrelsens vurdering pointerer kontorchef fra
Udlændingestyrelse.
En ganske uhørt og umenneskelig behandling af familien, Ulla
Sandbæk vil bringe sagen i samråd med integrationsministeren.

1.

Nyt om Folkemødet

Intet nyt – drøftes på kommende stormøde 12. november 2015.
1.

Den varme kartoffel.

Per nævnte, at vi i DK kan opleve nogle meget stærke
konfrontationer pga kulturelle forskelle, og at vi, når vi oplever
det, må gå ind i en dialog med de pågældende.
Der blev givet eksempler.
1.

Evt.

Mette Roerup påpeger at der generelt mangler rådgivning
til flygtninge børn som voksne om deres rettigheder. Hver
fredag har Trampolinhuset orientering om modtagelse af
flygtninge – alle er velkomne.
Mette Roerup forslår at de kommende møder i december
afholdes den 6. og den 27. december. Forslaget blev
vedtaget.
Kirsten Bitsch oplyste om at der den 20. november afholdes
Børnenes Dag 2015 i FN byen.
Link til - Børnenes Dag 2015 http://www.unicef.dk/
Den 22. november: Referent: Inge Lynge - Tovholder: Gerd
Gottlieb
Den 06. december: Referent: ?

Tovholder ?

