Referat af Sandholmmøde den 14.juni 2015
Tovholder:Ingeborg Gimbel Referent: Kirsten Gaard
1.Siden sidst
1.Hærværk mod muslimske grave i Brøndby
SOS mod racisme har udsendt meddelelse: De vil ikke kalde det drengestreger
men kalder det utilladeligt.
2.“Sproghærværk mod flygtninge og indvandrere i valgkampen
Valgkampen i radio og TV harsom emner først haft velfærd og derefer en
retorik om indvandrere og flygtninge, som vi ikke kan være bekendt. Søndag
var et lavpunkt, hvor Helle Torning (HT) og Lars løkke (LL) overgik hinanden i
udtalelser om stramninger af flygtningepolitiken. Således slyngede LL om sig
med tal for flygtninge, der var kommet til Danmark, og sagde at DK nu lå på 5
pladsen mens DK i hans tid lå til 10.Disse tal er iøvrigt korrigeret på debatside
om flygtninge ( se nedenfor)
HH annoncer om flygtninge er også under al kritik
Leif Bork nævnte syriske flygtninge, der sultestrejker udfor
udlændingestyrelsen i Ryesgade
En af dem en kvindelig syrisk flygtning Hazar var med i en båd, der
24.08.2014 kæntrede i Middelhavet med 570 mennesker ombord , men hun
var en af de 180 overlevede. Hun havde søgt om familiesammenføring med
mand og 2 børn for 6 måneder siden stadig uden held. En anden mandlig
flygtning Omar, der påbegyndte sultestrejken, har netop fået
familiesammenføring med kone og børn.
Kirsten Gaard nævnte at Venstres “Asylreform” er vigtig for arbejdet med
asylansøgere. Den er delt op i ting, de vil tage fat i med det samme og andre
ting
Straks:
1. Nedsættelse af kontanthjælp til SU niveau
2. Optjeningsprincip for børnepenge og folkepension
3. Afskaffelse af dispensation for arbejde og danskkundskaber ved ansøgning
om permanent ophold efter 8 år - nu 5 år.
Senere:
1. Ny sammensætning af flygtningenævn (- Dansk flygtningenævn)
2. Brug af større andel af udlandsbistand til hjælp i nærområderne
3 Større forkus på hjemsendelser – særlige rejsende udlændingeattacheer
4. Ændre internationale forpligtelser, der hindrer handlefrihed til at føre
“effektiv” asylpolitik.
3.Filmfotografen Andre har fundet sammen med en Iraker, som filmen handler
om. Denne flygtede med sin far men er nu alene og er med i Andres firma.
Forestillingen “De drevne” er udsat til 22.og 23.08. Ingeborg Gimbel foreslår,
at vi flytter Sandholmmødet 23.08 til Tåstrup.
1. NY informations- og debatside på nettet om flygtninge
Mikala Bendixen har lavet en ny debatside, som bl.a. er opdelt i: Focus, Fakta
og Nyheder , hvor et faktatjek om Venstres asylreform bl.a. er et af punkterne.
Man kan finde denne side under refugees.dk.
2. Opfølgning om demonstrationer fra “Racismefri By”

Ved en nærmere undersøgelse har det vist sig, at demonstrationerne drejer sig
om erhvervsliv og fagforeninger og ligger således udenfor det vi beskæftiger os
med.
SOS mod racisme har demonstrationer om racisme mod indvandrere i Folkets
Park 06 og 17.06.
3.Opfordring fra Internationale SOS mod racisme om initiativer i anledningen
af FN`s internationale flygtningedag 20.06.
SOS opfordrer til initiativer på FN`S flygtningedag.
Der er kommet en mail fra Gerd Gotlieb om at deltage i kvinder i sorts
demonstration 20.06. m 13-14 v/ Rundetårn. Kvinder der kommer i sort tøj må
deltage ellers er man velkommen som tilskuer.
4.Nyt fra Bornholm
a. BFA arrangementer
Torsdag Holdt BFA første møde i teltet for menneskerettigheder med titlen “Det
gode møde mellem asylansøgerne og lokalsamfundet”. Jørn var mødeleder og
specielt Venligboerne, samt nogle unge, der har fået asyl i DK gjorde en god
figur. Der var plads til 50 personer og alle stole var besat, ligesom mange kom
og gik under mødet.
Fredag havde BFA ingen møder, men de var synlige på pladsen, hvor de gik
rundt med Håbets træ på en trækvogn, og hvor de fik en masse positive
tilbagemeldinger. Folk flokkedes om BFA`s telt både fredag og lørdag, hvor de
raflede om en opholdstilladelse, udfyldte quizzer og fik en snak med BFA'er.
Lørdag BFA havde møde i Høyers Iscafe om “uledsagede flygtningebørn” Der
var stuvende fuldt og mange gik forgæves. Paneldeltagerne var gode og var:
Eva Singer, asylchef i DFH, Maja Rettrup fra DRK og centerchef Lisbeth
Laurbjerg fra børnecenter Vestervig. Der var mange unge mennesker , gode
spørgsmål og debat. En kæmpe succes.
Søndag BFA havde møde om “børnekonventionen” bl.a. med Bertel Haarder
som paneldeltager. Bente Rich og Inge Lynge var oplægsholdere. Kl. 12.30
overraktes Håbets Træ til borgmesteren.
BFA'er på Bornholm beder os i Sandholm hylde Nina Lørring for hendes
kæmpestore arbejde med forberedelser af raflespil, dilemmaspil og
sandwichskilte. Det er hermed gjort.
Britta Bastogi, som havde været på Bornholm en enkelt dag, foreslog at vi
skulle samarbejde med andre grupper med samme eller lignende formål som
vores.
b. SOS Racismes arrangementer . Ingeborg Gimbel gjorde opmærksom på SOS
´s arrangementer:
Speaker`s corner 12.06 kl 13.00: Kynisme i asylpolitikken op til valget
Fredsteltet 12.06 kl.15.30: En valgkamp med os og Dem eller nyt vi
Menneskerettighedsteltet 13.06.: Går vi glip af noget
Cirkuspladsen 14.06.kl. 10.00 Tip en 13ér: Er det mon Islam, Kristendom eller
Jødedom – inspireret af Galschiøts skulptur om de 3 religioner.
Kæmpestranden 14.06. kl 13.00: Et splittet samfund- eller et land hvor alle er
medborgere?
Ingeborg Gimbel foreslog et samarbejde med SOS mod racisme samt at vi
burde forsøge at definere, hvad racisme er, et emne der evt. kunne tages op
på et stormøde.

5.Nye Tovholdere/referenter
28/6 Tovholder Leif Bork referenter: Bent og Else Ingerslev12.07: Tovholder??
Referent: Britta Bastogi
26.07: ???
7.Eventuelt
Karin Hartkopp takkede de BFAèr der varmødt op til mindehøjtideligheden for
hendes mand Hans i Lyngby samt de BFAèr der havde sendt penge til BFA.
Ingeborg Gimbel nævnte, at aviserne kun med små notitser nævner, når der
reddes flygtninge
FN opfordrer til ikke at sende mennesker tilbage til Eritrea. Dette sker dog
stadig??
Ingeborg var blevet ringet op om, at nogle afviste asylansøgere skulle udvises
med et fly fra Turkish Airlines fra Kastrup Lufthavn mandag m. 16-18.
Der er åbnet et nyt udstillingssted i Trampolinhuset lige nu med udstillingen:
Lejrliv: Kunstneriske refleksioner over flygtninge- og migrantforvaringens
politik.
Der er houseWarming i HUBen I verdenskulturcentret 25.06. Efter husmødet
varmes op til fest med bobler og tapas på 2. Sal kl. 17.30.
Der var søndag i Politiken en tegning, hvor politikere, der kom med båd fra
Folkemødet blev nægtet landgang i København på grund af stramninger i
asylpolitikken. Der var også søndag i Politiken en kronik af en dansk kvinde
med vietnamesiske rødder, der beskrev hvordan hun har oplevet at være
flygtning i DK i 80érne og hvordan den nuværende flygtningepolitik er . Efter
længere ophold i udlandet kan hun ikke kende DK længere.
Galschiøts flygtningeskib fik ikke lov at lægge til i Allinge, hvorefter alle
“flygtninge” blev smidt overbord.
Arne meddelte fra Bornholm, at Bertel Haarder i sin afsluttende tale på
folkemødet havde nævnt BFA.
Det går bedre med integreringen af asylansøgere i lokalsamfundene f.eks. har
Venligboerne fundet et værested og har fået Hjørring kommune til at betale.
Der er også bevægelse i Halsnæs og Hillerød kommune. I Information er
nævnt en racist, som blev flygtningenes ven: Han spiller billard med dem.
Vi sluttede mødet med klapsalver til tovholderen og vores sang.

