Emne: Referat Sandholm 9.10. 2016
Referat af demonstration foran Sandholm søndag 9.10. 2016
Tovholder: Leif Bork Hansen
Referent: Karin Hartkopp
18 regnvåde, engagerede BfA'er
Punkt 1 Siden sidst
Leif Bork Hansen indledte med at citere Rasmus Nordqvist, der mener, at vi i Danmark
befinder os i en empatikrise.
Leif Bork Hansen, der deltog i både 'Save Aleppo' , demonstrationen ved Folketingets
åbning og høringen ' Visioner for et bedre Danmark', refererede herfra. Han fortalte blandt
andet, at Ingrid Steinitz ved høringen havde taget ordet og holdt en kort, men meget
intens og personlig tale, som gjorde et stort indtryk på deltagerne.
Arne Normann påpegede, at deltagelse i ' Visioner for et bedre Danmark' lå uden for BfA's
formål, omend han personligt var positivt stemt for emnet. Leif Bork Hansen svarede, at
det blandt andet var BfA, der havde været med til at få flygtningeproblematikken med på
dagsordenen.
Der blev gjort opmærksom på kroniken i dagens Politik af Eva Smith 'Der var et yndigt
land'.
Punkt 2 Dokumentarfilm
'Havet brænder'. Filmen går i Grand Teatret og er meget se-værdig.
Politiken Plus tilbyder filmen som ' køb én billet og gå to i biografen'.
Punkt 3 Kommende arrangementer
Der er stor opbakning til at genoptage gadedemonstrationer. Vi forsøger at lave en
demonstration på Kultorvet lørdag 26. november kl. 11 - 13. Hvis vi er hurtige, kan vi nå
at få trykt nye flyere. Hvad skal der stå? Forslag til talere?
Gode idéer kan gives til Leif Bork Hansen. Punktet tages op ved næste demonstration
foran Sandholm 23. 10.
Leif Bork Hansen mente, at den praksis, at man nu også udsender mennesker, der har fået
ophold, og det at man udsender mødre med mindreårige børn, kunne være et tema for
demonstrationen. Brita Bastogi foreslog, at der blev sat fokus på konkrete eksempler.
Punkt 4 Næste demonstration foran Sandholm
Næste demonstration er søndag 23. oktober.
Tovholder: Leif Bork Hansen
Referent: Brita Bastogi
Punkt 5 Eventuelt
Bente Rich fortalte lidt om lægegruppens arbejde. Lige nu arbejder man bl. a. med den
problematik, at det er påvist, at flygtningebørn meget sjældnere end andre børn henvises
til psykiatrisk undersøgelse. Det er især problematisk for de flygtningebørn, der kommer
direkte ud i skoler uden at være screenet.

Henrik Mottlau omtalte regeringens oplæg til yderligere stramninger over for personer på
tålt ophold og udviste, der af den ene eller grund endnu ikke er udsendt. Henrik er målløs
over, at selve forslaget fylder ganske lidt, mens udredningen om, hvorfor man vælger at
indføre flere stramninger fylder 130 sider. (jeg har ikke skrevet et 0 for meget) Henrik
efterlyser én eller flere personer, der vil være med til at skrive et høringssvar.
Endelig en positiv melding. Det er lykkedes for en familie, som vi har fulgt i BfA, langt om
længe at få opholdstilladelse til moderen. Vi lykønsker og sender varme tanker til
familien.
Kl. 14.45 kunne vi synge 'Barndommens land' og derefter tage hjem og få tørt tøj på.
.........
Referentens bemærkning. Jeg glemte på mødet at nævne at Trampolin Huset holder åbent
med et spændende program på kulturnatten fredag 14. oktober.

