BfA demonstration Sandholm
Søndag den 24. juli kl. 14.
Referat
Ordstyrer: Karin Hartkopp
Kjersgaard
1.
1.

Referent: Birgitte

Siden sidst
Nødråb vedrørende romafamilie ( Hanuma -mor,
Edison –søn og datter på 13 år) udvist fra Danmark til
det romafjendske Serbien. Livsvigtig operation
95.000kr. Ebbe og Lise Ravn beder om hjælp til at klare
denne økonomiske udfordring. Hjælp til konto 7652
1228 239. Se i øvrigt mail fra 20. juli.

2.Tre lesbiske kvinder udvises til uvis skæbne i
hjemlandet Uganda trods risiko for forfølgelse og
overgreb. Advokat tager sagen op i flygtningenævnet.
3.Ulla Sandbæk områder –udviklingspolitikEuroparådet/menneskerettigheder.
4.DF forslag om asylansøgeres selvbetaling ved tolkning
lægehjælp. Det kommer til at koste i lægetid!
2.
En uledsaget flygtningedreng fra Syrien har
opnået familie sammenføring.
,
lillebror

Pengene til billetter, så han kan få mor, far og
til Danmark, er indsamlet.

3.

At ændre vilkår ved at ændre sproget.

Paralleller til forsøg fra 60’erne. En skoleklasse
opdeles uden viden om det, i vinderbørn og taberbørn,
udvikler sig selvfølgelig til henholdsvis vinder og

taber børn. Debat med eksempler på ændret sprog ændret
adfærd. Vi skal tale flygtninge op. Berigelse kreativ
”kultursamfund er ikke fæstninger men vejkryds.
&n
bsp;
Jan Kjærstad:Trilogien: Forføreren–Erobreren–
Opdageren, samt:Slægters gang.
Romaner der blev
omtalt.
4.
Rekruttering af nye BfAere. Alliancer med
ligesindede organisationer/
Forslag Kommende dagsordner: Nyt punkt 1
Velkommen til nye medlemmer.
Siden sidst punkt 2.
5.
Uledsagede flygtningebørn.Indsatsområde!
Hvordan ????
Opfordring til at nedsætte et udvalg for at se
på mulighederne. Vi tænker: Voksenvenner – Børns behov
for tilhørsforhol
Interesserede kan melde sig næste gang, eller
til
birgittekjersgaard@gmail.com
6.
Kalender: 10.9 kl.12.00-21.00 Velkomstfest i
Forum. Se uddrag nedenfor.!
04.10 kl. 16.30-19.00. Demonstration på
Christiansborg i forbindelse med Folketingets åbning. ”ja til
velfærd – nej til
fattigdom. Arr.: Initiativet Bekæmp
fattigdom nu.
Hver fredag og lørdag kl. 10.50 guidede ture
i København.

Asylansøgere viser hvordan de bor. M.v. Fra
scenen på
Blågårdsplads. Refugees Voices.
https://mfacebook.com/Rvoices.tours/
7.

Eventuelt: Sandholmmøde den 14.august

Referent :
Tovholder:
Interesserede kan melde sig til
birgittekjersgaard@gmail.com

Velkomstfesten 2016

Næst Beskrivelse af Netværksområdet, Hyggeriet og andre
relevante muligheder
Netværksområdet
Dette er området hvor I som forening har fysisk mulighed
for at udfolde jeres idéer og eksponere jeres arbejde.
Området vil være opdelt i temaer, hvor I sammen med
foreninger inden for samme område, skal skabe nogle gode
rammer for at få informeret netop jeres målgruppe om jeres
arbejde. De specifikke rammer definerer vi sammen
afhængig af jeres forskellige behov og ønsker.
Hyggeriet
Dette er området hvor I møder hinanden I sofaen eller ved
langborde i lyskædernes skær, imellem en kaffebod og et
bordtennisspil. Det er her vi sætter hyggen i spil og skaber

nye bånd, venskaber og relationer os alle sammen imellem.
Her mødes nye og gamle borgere til en snak om fællesskab
og fremtidige løsninger på alle niveauer.
Fortællerum
Har du eller din organisation en fortælling fra hverdagen,
arbejdsrelateret såvel som personlig, så er det i
Fortællerummene det finder sted. Har du erfaring med
integration, er du flygtet eller har du noget på hjertet, så er
det her, du kan dele. Vi vil gerne høre din fortælling!
Som forening eller organisation kan I altså bidrage til
Velkomstfesten på mange måder. I kan bl.a.:
• Holde oplæg
• Deltage i debatter
• Præsentere og fortælle om jeres integrationsprojekter
• Skabe kontakt til venskabsfamilier, bedsteforældre eller
nye venner
• Yde rådgivning inden for jeres område til asylansøgere,
flygtninge eller virksomheder
• Finde på sjove aktiviteter for børn og voksne
• Støtte symbolsk og økonomisk
• Bidrage med det, der gør jer unikke

Hvad får I ud af at deltage i Velkomstfesten:
• I deltager aktivt i integrationen af flygtninge i Danmark

• I skaber opmærksomhed om jeres forening eller
organisation
• I får måske inspiration og hjælp til at kickstarte nye
projekter - eller kan give inspiration og hjælp til andre
• I bliver en del af et stort netværk, der arbejder
professionelt med flygtninge

