Bedsteforældre for Asyl - Sjælsmark demo d. 13. nov. 2022
Tovholder: Leif Bork

Referent: Birgitte Kjersgaard

REFERAT
1. Demo på Christiansborg Slotsplads lørdag den 5. november
40% støtter ikke den stramme flygtningepolitik.
Iranske beboere i Avnstrup. Meget utilfredsstillende forhold.
Syrerne skal have ophold. Paradigmeskiftet har ændre situationen drastisk!
2. Krystalnatten
Mange BfA’ere deltog. Leif holdt en super god tale.
2 demoer på samme torv - det bør politiet ikke tillade
3. Fem danske børn med deres syriske mødre i kurdiske fangelejre er endnu ikke
kommet hjem
4. Borgerforslag ved Knud Vilby: inkorporering af FN´s børnekonvention i Dansk
Lovgivning. Gå ind på borgerforslag.dk og søg FT-12826
5. Modtagecenter for flygtninge i Rwanda. Danske embedsmænd skal stå for det,
hvis det nogensinde bliver til noget.
6. Svækket ægtepar med 5 voksne børn udsendt af Danmark til Libanon. Blev vækket
kl. 3 nat af 15 politibetjente til tvangsudvisning med særfly, skønt Libanon nægter, at
de hører til der!
7. Folketingsvalget. Vi skal fastholde støttepartierne på deres valgløfter om human
flygtningepolitik. Rosa Lund (E) kontaktes. (Ulla, Jørn og Henrik)
8. Godnat Danmark. Demonstration foran Udlændingestyrelsen i Næstved.
Syriske mænd for familiesammenføring med ægtefæller og børn.
Hvordan gøre det kendt?
9. Eventuelt. Russisk nej til militærnægterlov. Får de opholdstilladelse?
FN’s dag for solidaritet med det palæstinensiske folk - Palæstina – et folk uden land
Konference i Landstingssalen på Christiansborg tirsdag d. 29. nov. 2022 kl. 16-19
·
Palæstinensisk musik
·
Israels valg, USA's valg – nye toner? Leila Stockmarr (Ø)
·
At være barn i Palæstina, Lone Bildsø-Lassen (DHIP)
·
Palæstina mellem håb og opgivenhed, Anas Kababo
Alle er velkomne - Tilmelding er nødvendigt: christian.juhl@outlook.dk
Arr: Enhedslistens Palæstinaudvalg i samarbejde med Folketingsgruppen
Næste demonstration foran Udrejsecenter Sjælsmark søndag den 11 dec. kl. 14-15
Tovholder Leif Bork - Referent: Birgitte Kjersgaard.
Udrejsecenter Aunstrup lørdag den 26. november

