Referat fra møde ved Sandholm 27. november 2016.
Tovholder :Arne Normann
Referent: Kirsten Gaard
Der var mødt ca. 20 mennesker på en kold og blæsende dag.
1.

Siden sidst.
Der er udgivet en ny bog af Thomas Gammeltoft Hansen, der
giver et overordnet overblik over forholdene for flygtningene,
herunder flygtningekrisen i verden. Bogen koster kr. 50,-

Socialpolitisk forening har overrakt Yggdrasil-prisen til Asrin
Mesbah for hendes store arbejde med
familiesammenføringssager.
2. Demonstrationen lørdag 26. november på Gammel Torv.
Der var forskellige udmeldinger f.eks. selve programmet var
fint, f.eks. gik Thomas Bros tale, der handlede om en konkret
familie igennem. Det blev også nævnt at demonstraionen blev
afholdt et forkert sted, vi fik ikke nok mennesker i tale, bl.a.
fordi der var for mange udlændinge. Det blev diskuteret, om
vi skulle oversætte vores løbeseddel til engelsk. Der var ca.
100 mennesker incl. BFAèr tilstede.
1. De internatianale konventionen og regeringens nedsættelse
af en task-force med henblik på revison.
BFA bør nedsætte en gruppe til at analysere særlig
menneskeretskonventionens komsekvenser for almindelige
mennesker ved en revision (forringelse) af denne. Analysen
skal være tilendebragt inden Folkemødet 2017. Ulla mente, at
man ikke kunnne ændre konventionerne uden FN`s
samtykke, men man kan lave en tillægsprotokol. Regeringen
bliver formand for Europarådet i 2017 og vil tage det op der.
Bente mente, vi skulle blive eksperter på konventionerne, så
vi kunne fortælle folk om deres betydning. Diskuteres på
stormødet.
2.Eventuelt .

Henrik mente, at det ville være dyrt at trykke brocurer på engelsk.
Det bør tages op på stormødet. BFAèr opfordres til at vidersende
indlæg på Facebook “BFA mener” til bekendte. Ulla havde
snakket med Amnesty International om Thomas`s familie, der
eventult vil tage sagen op. Ulla vil også ringe til Københavns
biskop om sagen. Bente havde talt med Eva Singer, der havde
fortalt, at der i Danmark var 450 flygtninge, der havde fået taget
fingeraftryk i Ungarn, men som ikke kunne sendes tilbag til
Ungarn.
Arne opfordrede BFAèr til at møde op til stormødet 01.12. i
Trampolinhuset, hvor bl.a. Oslem Cekicvil vil tale, ligesom
politiinspektør Richard Østerlund la Cour vil fortælle om politiets
retningslinjer ved gennmførelse af udvisningssager.
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