Referat fra BFA mødet den 28. februar, 2016, ved
Sandholmlejren.
Referent: Brita Bastogi ( jeg er sikker på dette er det længste referat I
nogensinde har fået – UNDSKYLD) Tovholder: Leif Bork Hansen.

22 BFA’ere var mødt op på den råkolde søndag, her i blandt
et nyt medlem Gertrud Skot-Hansen, der blev hilst
velkommen af Leif, der også greb mikrofonen og ledte os
igennem timen. Da der ikke var nogen dagsorden, begyndte
vi med et punkt, der bare løb videre og videre, så undskyld
forvirringen. Forhåbentligt er det ikke alt for uklart.
1.Siden sidst
Leif har været på Brandbjerg Højskole, med bl.a. Marie
Krarup fra DF. Hun kunne fortælle at DFs strategi går ud
på, at når en flygtning søger om asyl, skal der med det
samme lægges en strategi for hjemsendelse.
Ulla Sandbæk kunne fortælle, at der nu er vedtaget en
medborgerskabsprøve, der har til hensigt at splitte i stedet
for at samle. Der kommer hele tiden nye regler. Hver gang
en flygtning tror, at nu har han/hun gjort de ting, der
kræves, kommer der nye krav. Ulla kom med et eksempel.
En pakistansk pige på 18 år, der er født her i landet skal nu
pludselig have et pakistansk pas. Det kan hun ikke få, og
det medfører at hun hverken kan få studietilskud, eller
andre tilskud.
Jørn Nerup fortalte, at i SOSs høringssvar skrev de, at 30%
af danskerne ville ikke kunne få medborgerskab, hvis de
skulle leve op til de krav, der stilles til flygtninge.
Konklusion: Dansk medborgerskab er noget man skal gøre
sig fortjent til – selv om det er umuligt at finde ud af
hvordan.
Ulla Sandbæk : Lov L 111, der handler om at man skal have

opholdt sig i DK i de sidste 7 ud af 8 år for at opnå
forskellige rettigheder, behandles med ændringsforslag i
Folketinget på tirsdag. Ulla mener, den vil komme til at
ramme rigtigt mange mennesker.
Også spørgsmålet om barnebrudene blev debatteret.
Familierne bliver splittet ad. Hvor er disse unge mænd og
kvinder anbragt? Hvorfor kaldes kvinder på 17 år
barnebrude? Af de 30 kvinder er 12- 14 årige; mændene er
alle i tyverne eller yngre. Hver sag bør undersøges
individuelt! Se i øvrigt mere om dette i referatet fra
stormødet.
Leif fortalte om en russisk statsborger, som har været her i
16 år. Hendes mand er dansk og de har to børn på 1 og 9 år.
Familien skal nu skilles ad, idet kvinden skal sendes tilbage.
Argumentationen er, at de kan lige så godt bo i et andet
land, så kvinden må nu søge om at komme tilbage til
Rusland.
Karin Majgård, der arbejder på et nordsjællandsk hospital,
fortalte, at unge bliver indlagt på børneafdelingen hvis de er
under 18 år, selv hvis de har børn.
Gerd Gottlieb fortalte om en demo den 22.2. i København.
Den var arrangeret af afviste fra udsendelsescenter
Sjælsmark og praktisk hjulpet af Freedom of Movement.
Formålet var at gøre opmærksom på deres vilkår i
Sjælsmark med understregning af, at de ikke er kriminelle.
Mange af deltagerne var kvinder, der fortalte, at de følte sig
behandlet som kriminelle.
Hun spurgte om en demo den 27.2 i Kbh. samtidig med
demonstrationer i andre Europæiske lande for at kræve
sikre flugtveje. Er der nogen der var med her?

Og så fortalte hun om Restaurant Sufragetten, Rosengården
12, hvor der hver måned er middag for flygtninge (gratis) og danske kvinder, så man kan lære hinanden af kende.
Overskuddet går til Refugees Wellcome. Næste gang er i
morgen (mandag den 29), hvor der er fuldt hus. Men sig til,
hvis I kender nogen, der vil have glæde af at være med.
Gerd kunne desuden fortælle, at hendes søn havde vundet
en helsides annonce i Helsingør Dagblad. Den har han
foræret til Bedsteforældre for Asyl og Venligboerne i
Helsingør, der vil bruge den til at komme med
informationer om, på hvilke måder, man kan støtte vores
nye medborgere. Det glæder vi os til at se!
Leif og Ulla arbejder videre med Ammal’s sag. Hun sidder
på Sjælsmark kaserne til hjemsendelse til trods for hun har
to døtre og 5 børnebørn i Dk. Se videoen om hende på
hjemmesiden.
Philip Hollingbery slog et slag for at vi bør referere meget
mere til Grundloven i stedet for til Konventionerne, som en
del af politikerne synes at have meget imod. Mange af
konventionerne er ”indbygget” i Grundloven. Og
Grundloven kan de vel ikke argumentere imod!
Leif: Netværket for demokrati og velfærd skal have et møde
med Mette Gjerskov. Den 7. marts arrangerer Lyngby
kommune sammen med Røde Kors og kirkerne en event om
flygtninge på Stadsbiblioteket i Lyngby kl.19. Der vil være
en udstilling fra 4/3 – 16/3.
Næste Bornholmermøde foregår den 2. marts kl: 10,00 i
Trampolinhuset, hvor der også diskuteres andre aktiviteter
end Bornholm. Jørgen opfordrer til at tage til Bornholm. Der
mangler varme hænder, men også plads – så hvis nogen har
det bedes de melde tilbage.

Ved stormødet blev der indsamlet kr. 500,- til
Trampolinhuset.
Og så har Ingeborg Gimbel sendt os nedenstående links,
med en kærlig hilsen til jer alle:
En gruppe asylansøgere har i øjeblikket en protest lejr i kbh,
hvormed de forsøger at tilkæmpe sig retten til at have
basale rettigheder. Skriv under og del linket for at støtte
deres kamp.
http://www.skrivunder.net/stop_udvisningerne_og_stot_r
etten_til_rettigheder
Her er link til radio om sjælsmark
http://www.thebridgeradio.dk/podcasts/
Man kan også finde dem på facebook
Næste BFA møde er den 13. marts, hvor Gerd Gottlieb er
tovholder og Karin Majgaard referent.
Og så har Karin Majgaard bedt mig om at sende
nedenstående oplysninger med.
Fredag 4. marts kl. 17–23
Skillelinjen:
Film og performance om grænsekontrol og
grænsekrydsning
Den 4. marts inviterer CAMP (Center for Migrationspolitisk
Kunst) offentligheden til åbningen af centrets nye udstilling
Skillelinjen: Film og performance om grænsekontrol og
grænsekrydsning. De europæiske regeringer reagerer en
efter en på den største strøm af flygtninge og irregulære
migranter hidtil registreret med at stramme
grænsekontrollen og asyl- og deportationspolitikken. CAMP

ønsker i lyset af dette at tilbyde publikum en linse, gennem
hvilken vi bedre kan forstå det komplekse sammenspil
mellem migration og grænsepolitik.
Skillelinjen tager udgangspunkt i film og samtidskunstens
rige tradition for at undersøge grænser både som
geografiske og sociokulturelle og symbolske skillelinjer.
Udstillingen præsenterer film, video og live performance af
5 transnationale kunstnere, filmmagere og aktivistgrupper,
som bringer nye indsigter i den aktuelle situation. De fleste
af deltagerne har selv oplevet flugt eller migration.
Chen Chieh-jen: Empire’s Borders I (200809)
Welcome to Europe: Moving
Europe: Intro (2015)
I sin videoinstallation Empire’s Borders 1 (2008-09) viser
Chen Chieh-jen (Taiwan), hvordan stærkere nationers
diskriminerende visumregler er et redskab til at ekskludere
og styre svagere nationers borgere.
Dokumentarfilmmageren David Fedele (Australien) giver i
sin film The Land Between (2014) et gribende indblik i den
desperate tilværelse, som en gruppe illegaliserede
afrikanske migranter henslæber i det nordlige Marokkos
bjerge, mens de drømmer om at forcere hegnet til Spanien
og et 'bedre liv' i Europa. I sin film The Crossing (2015) tager
dokumentar-filmmager og fotojournalist George Kurian
(Indien / Tyrkiet) beskuerne med på en gruppe syriske
kvinder, mænd og børns farlige migrationsrute til Europa
og blotlægger alle de territoriale såvel som sociokulturelle
grænser, de må krydse. Endelig dokumenterer det
transnationale n etværk Welcome to Europe i et udvalg af
video- og publikationsmateriale, hvordan det europæiske
grænseregime i foråret/sommeren 2015 blev gennembrudt

af de hundredtusinde flygtninge og migranter på Balkanrutenn, som besluttede ikke længere at lade sig afskrække af
mure, hegn og vagter.
George Kurian: The Crossing
(2015)
Fedele: The Land Between (2014)

David

Castaway souls of Sjælsmark/Denmark: Demonstration,
Sjælsmark, 26. januar 2016
Parallelt med værkerne i udstillingen vil Castaway souls of
Sjælsmark/Denmark på åbningsaftenen lave en
performance i 2 dele med titlen For the Right to Have
Rights! De bidrager også med en række offentlige
arbejdsmøder i løbet af udstillingsperioden om, hvordan det
danske samfund behandler sine ‘uønskede'. Castaway souls
of Sjælsmark er en gruppe afviste asylansøgere fra det
danske udrejsecenter Sjælsmark, som har skabt en
protestbevægelse, der kræver et stop for tvangsudvisninger
og kriminaliseringen af migranter og asylansøgere, lukning
af asyl- og udrejsecentrene og retten til fri bevægelighed.
Ferniseringsprogram
17:15–17:25: Velkommen v/ CAMPs daglige ledere
17:30–18: Udstillingsdeltager George Kurian (filmmager &
fotojournalist fra Indien / Tyrkiet) taler om og viser klip fra
sin film The Crossing (2015), som dokumenterer en gruppe
syriske kvinder, mænd og børns livsfarlige flugt til Europa
18–18:30: For the Right to Have Rights! (del 1), en
performance af Castaway souls of Sjælsmark/Denmark
(gruppe af afviste asylansøgere fra det danske udrejsecenter
Sjælsmark) om, hvordan det danske samfund behandler
sine 'uønskede'

18:30–19:30: Udstilling og folkekøkken
19:30–20: For the Right to Have Rights! (del 2), en
performance af Castaway souls of Sjælsmark/Denmark
20–23: Fest v/ DJs fa Trampolinhusets Kvindeklub og DJ
Kipanga
Formidling & Praktisk info
Skillelinjen er åben fra 4. marts – 16. april 2016 og ledsages
af et gratis formidlingshæfte (der kan downloades fra
hjemmesiden fra 4. marts) med deltagerbiografier,
værk/projektbeskrivelser og to essays om grænsepolitik af
Michala Clante Bendixen from Refugees Welcome og Post
Doc Martin Lemberg-Pedersen. CAMP tilbyder endvidere
gratis omvisninger hver lørdag fra kl. 15–16 ved et
omviserkorps fra CAMP og Trampolinhusets brugere med
flygtningebaggrund.
Udstillingen er kurateret af CAMPs daglige ledelse og
udgør den tredje udstilling i centrets to-årige
udstillingsprogram Migrationspolitik. Programmet
kortlægger kunstneriske refleksioner over fordrivelse,
grænsepolitik, flygtninge/migrant forvaring, deporation,
udokumenteret migration og visioner for en alternativ
migrations- og flygtningepolitik.
Udstillingen er støttet af Statens Kunstråd / Knud
Højgaards Fond / Københavs Kommune: Kultur- og
Fritidsudvalget / Bispebjerg Lokaludvalg / Private donorer.
Pressekontakt: info@campcph.org, (+45) 72 14 07 66 eller
(+45) 20 93 50 86 / Adresse: CAMP, Thoravej 7, 2400
København NV, www.campcph.org / Åbningstider:
Tirsdag, onsdag & fredag 13–18, lørdag 14–17 (gratis
omvisninger lørdage kl. 15–16).

