BfA foran Sjælsmark d. 9. maj 2021
Referat
Ordstyrer: Leif Bork Hansen - Referent: Birgitte Kjersgaard

Siden sidst: Alt imens Danmarks regering foretager det ene tiltag efter det andet for
at lukke og tømme landet for flygtninge, stiger modstanden og der dukker
solidaritetsdemonstrationer op fra Frederikshavn til Berlin. Flere og flere
socialdemokratiske byrådsmedlemmer siger fra mod partitoppen.
1. Asylbehandling i Rwanda.
Udlændingeminister Matthias Tesfay og udviklingsminister Flemming Møller
Mortensen har været på besøg i Rhwanda og underskrevet en asylaftale, der kan
åbne for asylsagsbehandling i Rwanda – jf. vedtaget lovforslag.
I dagene omkring 5. maj er Dannebrog hejst i Rwanda - en korrupt diktaturstat som Danmark beder om hjælp til at beskytte os mod mennesker på flugt.
Ministeren slår fast: Danmark skal også kunne sende uledsagede børn og unge
under 18 år til asyllejre udenfor landets grænser! (Altinget 5. maj).
2. Inddragelse af syriske opholdstilladelser, fordi flygtninge skal sendes til deres
hjemland, når det er muligt. Når flygtninge indkaldes til samtale med
Hjemrejsestyrelsen kan der være god brug for en bisidder - se vedhæftet fil,
hvis du kunne tænke dig at blive bisidder. Demo på Rådhuspladsen - se nedenfor.
Det ser ud til, at taskforcen først kommer med deres rapport samme dag ...
3. De lange ophold i danske asylcentre - Skarp debat i Folketinget 7. maj
Skal de bare rådne op på udrejsecentre i årevis?
4. Kvoteflygtninge fra D R Congo. Kan også sendes til Rwanda!
5 Eventuelt Kalender:
23. maj Demo Avnstrup - ordstyrer/referent: Mette Roerup /Nina Lørring
Onsdag den 19. maj kl. 16.30-18 -Stor demonstration på Rådhuspladsen i protest
mod hjemsendelse af syriske flygtninge. Mød op.
Arrangør bl.a. Amnesty International og Mellemfolkelig Samvirke
11. Juni - Konference planlægges af Repatriate the Children (RTC)
om de danske børn i Syrien.
13. juni - Demo Sjælsmark - ordstyrer / referent Leif / Birgitte
19. juni FN´s Verdensdag for flygtninge. Kvinder i Sort og Fællesinitiativet mod
Racisme og Diskrimination demonstrerer. Info om BfA’s deltagelse følger.

