Referat fra BfA demonstration Sandholm
Søndag den 11. september 2016
De var 20 fremmødte – Sandholmlejren bød på is – vi siger tusind tak
Ordstyrer var Mette Roerup - Referent: Karin Majgaard
1. Siden sidst
Mette Roerup orienterede om regeringens 44 asylstramninger, stramninger på trods af et
stærkt faldende antal asylansøgere åbner regeringen op for afvisning ved grænsen,
udskyder modtagelsen af kvoteflygtninge og hæver kravene til permanent ophold og
ydelser – læs mere om de foreslåede stramninger følg link
www.refugees.dk/aktuelt/2016/august/regeringen-praesenterer-44-nye-stramningerpaa-udlaendingeomraadet/
På grund af det faldende antal asylansøgere i 2016 nedlægges 4 teltlejre 2 skal fortsat være
på ”stand by”- Mette oplyser at asylansøgerne i Thisted lejren har opholdt sig op til 10
måneder i teltlejrene i stedet for de planlagte 4 måneder, hvilket har skabt håbløshed
blandt asylansøgerne. Lederen af asylcentret sagde for kort tid siden sin stilling op bl.a.
med begrundelse i de vilkår asylansøgerne lever under i lejren.
Mette pointerer endvidere, at de gældende krav til permanent ophold, kontanthjælp og
børnecheck allerede er blevet skarpt kritiseret fra integrationseksperter og kommuner for
at skabe fattigdom og fjerne incitamentet til integration ved at gøre det uopnåeligt at blive
fuldgyldigt medlem af det danske samfund
2. Orientering fra Stormødet 6. september 2016
Kort orientering fra stormødet:
Vedr. Folkemøde - det blev besluttet at BfA også deltager i 2017 med styrket profil – med
ønske om en mere central placering gerne i et større telt gerne i det politiske område –
have egen og deltage i andre arrangementer – planlægning af folkemødet drøftes på
kommende stormøde.
Har BfA en fremtid? – helt klart – for at skabe overblik over BfA's aktiviteter beskrives de
forskellige gruppers formål kort – det kan skabe overblik over de mange grupperes
arbejde og inspirere flere til at deltage. Det blev drøftet, hvordan vi skaber interesse for
BfA’s arbejde. Etablering af forskellige fokusgrupper foreslås bl.a. Mentor ordning for nye
BfA – ordningen skal snarest beskrives.
Kontaktpersonordningen skal beskrives og skal den gøres tidsbegrænset – hvem skal
varetage opgaven - en fra styregruppen eller en af BfA.
10 års jubilæum i 2017 for etablering BfA skal planlægges – drøftes på kommende
stormøde
Se referat fra Stormødet – link – www.bedsteforaelderforasyl.dk
3. Referat fra Velkomstfesten

Kirsten Bitsch refererede fra Velkomstfesten i Forum den 10. september 2016 - Gry Ravn
der var initiativtager ønskede at holde en kæmpe velkomstfest i Forum for alle de
flygtninge, der er kommet til landet, hvor vi kunne tænke nye løsninger?" Velkomstfesten
handlede om hvordan vi i fællesskab håndterer landets flygtningesituation, så det både
gavner flygtningene og Danmark på et menneskeligt og økonomisk plan.
Dagen igennem var der er musik fra kendte musikere, velkomsttaler fra erhvervslivet,
jobhjælp for flygtninge, over 30 workshops og oplæg i hvordan virksomheder bedst
ansætter flygtninge, sjove børneområder, iværksætterkonkurrence, venskabsfamilier,
improkunst, mad og over 32 fortællinger fra danskere og flygtninge.
BfA havde egen stand - hvor der blev skabt en del kontakter – og evt. kommende BfA –
som Kirsten B udtrykte det – det var et godt initiativ – det var en god dag - godt at vi var
med – sammen kan vi gøre en forskel.
4. Evt.
Birgit Skovmand fortæller at hun har skrevet til Formanden for Allerøds handelsforening i
forlængelsen af de udtalelser der har været i forbindelse med de mange tyverier i Allerød,
da hun finder at beboerne fra Center Sandholm stigmatiseres som tyve. I
pressemeddelelse udsendt af Nordsjællands Politi påpeges at problemerne/tyverierne
ikke alene stammer fra beboere fra Center Sandholm, problemerne er mere nuanceret og
skyldes også andre personers uacceptable adfærd. Formanden for Allerød
handelsforening udtaler i en mail til Birgit S, at hun ikke kan dementere de udtalelser der
er fremkommet om, hvem der har begået tyverierne, da hun mener at det er en
kendsgerning at hovedparten af tyverierne er begået af beboere fra Center Sandholm – det
udtaler hun på trods af hvad politiet har skrevet i pressemeddelelsen. Som Birgit u
dtrykker det en beklagelig stigmatisering af alle beboere på Center Sandholm.
Leif Bork Hansen orienterede om at NETVÆRK FOR VELFÆRD OG DEMOKRATI –
med titel - Visioner for et bedre Danmark - holder ”Høring lørdag d. 8. oktober kl. 10 hos
HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11. Tilmeldingsfrist 3. oktober på nvd@sol.dk - se
tidligere udsendte program.
Leif Bork Hansen opfordrede til at demonstrationer genetableres – BfA’s arbejde skal
synliggøres i det offentlige rum – initiativgruppe bør nedsættes så program for kommende
initiativer kan planlægges.
Gerd Gottlieb orienterede om det planlagte besøg i Udrejsecenter Sjælsmark, Sjælsmarkvej
10, 2970 Hørsholm - Mandag 19. september 2016 kl. 10.00. Der er 20 tilmeldte.
Den 25. september: Referent: Afventer - Ordstyrer: Karin Majgaard
Den 9. oktober: Referent: Afventer - Ordstyrer: Leif Bork Hansen

