BfA foran Sjælsmark d. 8. august 2021
Referat
Ordstyrer: Leif Bork

Referent: Birgitte Kjersgaard

.

Tidligere overrabbiner Bent Melchior er død den 28. juli. BfA mindes hans store indsats for
flygtninge. Medstifter sammen med Özlem Cekic for center for Dialogkaffe.
Niels Havs digt: ”Sker det at nogen siger fra?” i Politiken 28. juli (se forrige BfA-Nyt)
1. Tue Magnusssen :” I 70-året for FNs flygtningekonvention fører vi en umenneskelig
flygtningepolitik uden internationalt sidestykke”. Politiken 2. aug. 2021. Det officielle
Danmark forbigik dagen i tavshed.
2. ”Den afrikanske Union” siger fra over for forsøg på at etablere dansk modtagecenter for
flygtninge i afrikansk land.
3. Invasionen af Afghanistan betragtes mere eller mindre åbenlyst som en fejltagelse - med
store menneskelige omkostninger. Talebans fremrykning i Afghanistan udløser eksterne og
interne flygtningestrømme. Afghanistan har anmodet Danmark om ikke at tvangsudsende
afghanske flygtninge.
4. Tolke der har hjulpet danske styrker i Afghanistan bør have asyl i Danmark.
Jf. Villy Søvndal i Deadline 4. august.
5. Slutdato for at underskrive borgerforslag om human og solidarisk flygtningepolitik er den
28. aug. Der mangler stadig små 4000 stemmer, så husk at støt.
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-07167
(efterfølgende er de 50.000 nået; men støt alligevel – jo fler’ jo bedre.)
Kærshovedgård: Gerda Abildgaard oplyser at Sina Ahmadi, anbragt på Kærshovedgaard,
skilt fra sine to danske børn, og som har været omtalt i medierne, får sin sag taget op på ny i
udlændingestyrelsen.
Avnstrup: Mette Roerup oplyser at Khabat fra Assizi-familien er blevet optaget på efterskole
i 10. kl. Khabat: ”Jeg har satset alt på den skole”. Mette Roerup beder om støtte fra BfA’ere.
Send et beskedent beløb til mobilepay 4043 3661 mærket Khabat.
Opdatering af kirkefolks protest i åbent brev til regering og folketing mod hjemsendelse af
de syriske flygtninge, ja i det hele taget af Danmarks behandling af flygtninge.
Protesten er udvidet til at gælde alle der ønsker at være medunderskriver: ”For at vise, at vi
er mange forskellige slags, vil vi gerne have, at du skriver dit navn, byen du bor i og evt.
stilling/funktion. Mailadressen er aabentbrev/21@gmail.com
6. Eventuelt – Det kunne være en god idé at søge indflydelse i din egen kommune på
kandidaternes holdning til flygtningepolitik.
Næste demonstration: foran Avnstrup søndag d. 22. august
foran Sjælsmark søndag d. 14. sep. Referent/Ordstyrer. Gerd Gottlieb, Birgitte Kjersgaard.

