REFERAT AF BfA DEMONSTRATION VED SANDHOLMLEJREN 14.2.2016
Tilstede 32 personer. Ordstyrer Arne Normann, referent Jørn Nerup.
Dagsorden:
Siden sidst: Ulla Sandbæk fortæller, at myndighederne fratager asylansøgere - også
børn - deres mobiltelefoner som oftest i een eller flere måneder. Formålet er at
kontrollere oplysninger om identitet og flugtruter. Tiltaget giver frustrationer fordi
mobiltelefonen er livlinie til slægtninge i hjemland og tit også i modtagerlandet.
Der kendes til 55 tilfæld e af langvarige beslaglæggelser af mobiltelefoner.
Regeringen v. IS ( Inger Støjberg) vil skille unge - efter dansk lov umyndige flygtningekvinder fra ældre mænd til hvem de er bortgiftede. Også selv om de har
børn. Spørgsmålet rejses, om dansk lov på dette område er gældende overfor
flygtninge, som er lovformeligt gift i hjemlandet - spec om dansk lov er gældende
selvom parret ikke er en del af det danske samfund, før de har fået
opholdstilladelse. Ulla arbejder videre med sagen.
Leif Bork Hansen refererer fra demonstrationen på Nytorv d.26.1. Ca 300
mennesker deltog. Demonstrationen har fået en del medieomtale, dog ikke i
Politiken. Flere var utilfredse med, at en gruppe internerede fra Sjælsmark tiltvang
sig adgang til mikrofonen med lange indlæg om deres desperate situation.
Utilfredsheden skyldes ikke mangel på sympati, men at vore demonstrationer skal
forløbe som planlagt pga risikoen for at BfA kan blive "hijacked" af personer med
agenda, som BfA ikke kan stå inde for.
Sjælsmarklejrens beboere er i en desperat situation - udviste og tilbageholdte uden
udsigt til løsning. Jørn sagde, at det mere og mere ligner Danmarks Guantanamo
med udsigt til at blive et svært håndterbart og pinligt problem for enhver regering.
Der var enighed om, at BfA tager Sjælsmarkproblematikken op til drøftelse mhp
evt initiativer.
Sjælsmarks beboere havde arrangeret en demonstration i Lillerød d 4.2. for at skabe
opmærksomhed omkring deres situation.
Folkemødet på Bornholm 16-19 juni. "Bornholmergruppen" har delt sig i en
eventgruppe og en debatmødegruppe. Grupperne har holdt et fællesmøde og
derefter møder hver for sig. Fokus for alle BfA aktiviteter på Folkemødet er
flygtningebørnene. Der vil blive afholdt to møder i "Civiltinget" en nyskabelse på
Folkemødet med kortere, skarpe debatter, tre debatmøder af 1 1/2-2timers
varighed og tale på Speakers Corner. Meget vigtig er BfAs tilstedeværelse på hele

folkemøde område med "Håbets træ" på trækvognen og omdeling af flyers. Ved
vores telt vil der som tidligere være forskellige aktiviteter -quiz,spil oa, som giver
anledning til mange kontakter og samtaler. Der arbejdes intensivt med endelig
planl&ael ig;gning.
OBS:Der vil blive brug for mange BfAere på Bornholm. Gruppernes møder er åbne.
Så meld jer til gerne hos referenten. Det er en dejlig oplevelse at være med. Næste
møde i Bornholmergruppe 2.3. i Trampolinhuset.
Eventuelt:Britta Bastogi læste Henrik Nordbrandts smukke digt fra Politiken " Lille
Krigsbarn" og spurgta hvem, der for BfA arkiverer sådanne væsentlige ting. Svend
Erik Jensen gjorde opmærksom på - og uddelte kopier - af en vigtig artikel i
Information om hykleriet omkring DRs indsamlingsshow i en tid, hvor regeringen
skærer drastisk i ulandsbistanden.
Mødet sluttede som altid med "vores" sang.
Næste Sandholm demonstration 28.2. OBS ingen meldte sig som ordstyrer og
referent!!!!
Husk Stormøde 22.2. i Sættedammen

