Bedsteforældre for asyls demonstration foran Sandholm
Sandholmgårdsvej 40, 3460 Birkerød
Søndag den 26. februar 2017 kl. 14-15
Referat
Referent: Birgitte Kjersgaard
Tovholder: Leif Bork Hansen
Friske bedsteforældre var mødt op i regn og tåge, for at debattere flygtningesituationen i Danmark lige
nu.
Link til omtalt underskriftsindsamling:
https://www.skrivunder.net/vi_onsker_at_khoshnaw_far_en_abe…
Siden sidst:
Gerd Gotlieb:
Vi holdt allerførst et minuts stilhed for Lisbeth Algreen som vi har mistet den 17.2. Lisbeth har lige fra
starten været med i BfA Kongelunden, hvor hun bl.a. har været med til at starte BfA´s café for centrets
kvinder
1. Det har udløst harme og skam at det officielle Danmark skelner mellem gammeldanskere - og
indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande.VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti fremsatte
tirsdag den 7.februar 2017 et fælles forslag til vedtagelse i Folketinget
»Folketinget konstaterer med bekymring, at der i dag er områder i Danmark, hvor andelen af
indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande er over 50 pct. Det er Folketingets opfattelse, at
danskere ikke bør være i mindretal i boligområder i Danmark.«
Vedtaget torsdag den 9.februar.
Fatima Osborne: "Mit racistiske Danmark." Kilde Politiken 17.februar 2017.
Jørn Nerup: Bedsteforældre for asyl mener: “ ER DER DA INGEN GRÆNSER …..?”
2. Høringssvar 16. feb.2017: Bedsteforældre for Asyl kræver medmenneskelighed!
Sag nr. 2016 – 11591.
Sådan må Danmark ikke være - tingene bevæger sig – mennesker er mennesker – vi er tilbøjelige til at
holde på vores privilegier.
Normalt forholder vi os ikke til, hvor mange flygtninge, der kommer til Danmark. Men vi er forargede
over, hvor mange flygtninge, der ikke må komme her. Konventionsflygtninge f.eks..
3. Jørn Nerup, Ole Bergmann, Bente Rich, Niels Stephensen, Bedsteforældre for asyl: Kronik i
Jyllandsposten, 16. februar 2017:
“Kan vi ikke gøre det bedre, statsminister?
En storstilet, økonomisk, nordisk-europæisk, humanitær indsats har en chance for at vende
migrantudviklingen i positiv retning. Det er måske naivt. Men er der overhovedet et reelt alternativ?
4. Politisk signalskifte: Socialdemokratiets leder, Mette Frederiksen og Dansk Folkepartis leder,
Christian Thulesen Dahl mødes i fagforeningen 3 F’s lokaler.
Signalskifte i dansk politik. Meget betænkeligt! Socialdemokratiet svigter sine grundprincipper..
5. “Udlændingestyrelsen adskiller små børn fra deres mødre. Udlændingestyrelsen skiller ægtefæller
og små børn fra deres mødre i en række familiesammenføringssager. Det møder hård kritik fra NGO’er”
(Dagbladet Information, lørdag den 18.februar 2017).
Syriske børn får opholdstilladelse, men ikke deres mødre. Overtrædelse af FN´s børnekonvention.
Tiltag alene for at holde flygtninge væk fra Danmark.
6. De utålelige forhold på udsendelsescentrene Kærshovedgård, Sjælsmark….
Der fortælles om forholdene for de ”indsatte” på Kærshovedgaard.

Juraprofessor Jens Elo Rytter: Det er ikke en retsstat værdigt
Overlæge i psykiatri hos Røde Kors, Ebbe Munk Andersen tager som læge afstand fra forholdene på
Kærshovedgård. Menneskene nedbrydes bevidst. En positiv ting: – Dansk røde Kors har taget initiativ
til at etablere en café for flygtningene i Kærshovedgård ved hjælp af frivillige.
En underskriftsindsamling på nettet skriv under! Se øverst i referatet
Sjælsmark: Mad og mangel på mad bruges for at gøre tilværelsen utålelig for flygtningene.
Ellebæk: Selvmordsforsøg.
I morgen 27. februar tvangsudsendes 10 afghanere. Obstruktion. Det har været piloter, der siger fra i
forbindelse med tvangsudsendelser. Der indkaldes til demonstration.
7. Kalender:
Den 18. marts 2017 er der International aktionsdag mod racisme i København og flere andre danske
byer samt rundt om i Europa.
Sandholmmøde 12. marts. Tovholder Leif Bork Hansen. Referent: ??
8. Eventuelt
Der har været dialog med Handelsstandsforeningen i Allerød, som udløber af mødet med Martin
Henriksen og DF. En fælles erkendelse af, at der ikke hersker kriminelle tilstande ved forretningerne i
Allerød by. Og de butikstyve der måske er, behøver ikke at komme fra Sandholm...Du kan trygt handle i
Allerød siger handelsstandsforeningen nu.
Også dialog om retorikken. Der er en del, der tror på alt, hvad der står på Facebook og kommer fra Den
korte Avis. Det er uhyrligheder f.eks. om forholdene i Sverige, der kommer derfra.
Applaus til initiativtagerne til Allerød-dialogen!

