Bedsteforældre for Asyl - demo Sjælsmark d. 9. okt. 2022
Tovholder: Leif Bork Hansen

Referent: Karin Hartkopp

Referat
En lille snes bedsteforældre og børn og børnebørn var mødt op denne solrige
efterårsdag for at markere, at BfA nu i 15 år har stået foran først Sandholm siden
Sjælsmark. Der var vist ingen, der i deres vildeste fantasi havde forestillet sig, at
de skulle blive ved så længe, men virkeligheden overgår ofte fantasien. Derfor er
det stadig nødvendigt at markere, at vi er nogle der kæmper for en menneskelig
asylpolitik. De dystre fremtidsudsigter forhindrede os dog ikke i med humor at se
tilbage på nogle af vores vellykkede aktioner.
Punkt 1: Administrativ frakendelse af statsborgerskab
I dommen forholdt man sig ikke til anklagen om man administrativt kunne fratage
et statsborgerskab, men med en sagsbehandlings argumenter fandt man, at
statsborgerskab kunne fratages. Man må undre sig.
Punkt 2: Danske børn i kurdiske fangelejre
Leif kom med en opfordring til alle bedsteforældre om at møde op i Københavns
Byret, når de den 26., 27., og 31. oktober behandler sagen om børnenes situation
i de kurdiske fangelejre.
Punkt 3: Undersøgelse af statsløse familiers forhold i Danmark.
Jacob Lind fra Malmø Universitet har skrevet en ph.d. om papirløse (statsløse)
børn og deres forældre i Sverige. Han ønsker at foretage en lignende
undersøgelse af danske familier. BfA’ere, der mener at kunne bidrage hertil,
opfordres til at tage direkte kontakt til Jacob Lind jacob.lind@mau.se, eller til Leif,
der så vil formidle videre kontakt.
Punkt 4: Folketingets åbning
Leif fortalte indlevende om stemningen foran Christiansborg. På trods af at begge
de store TV-kanaler sendte uafbrudt hele dagen både inde fra salen og fra pladsen
udenfor, var det forbavsende lidt, de viste fra de mange demonstranter, der var
mødt op.
Punkt 5: Valg
Der var stor ros til den annonce, som Kongelundsgruppen har fået optaget i flere
dagblade.
Kongelundsgruppen har arrangeret to demonstrationer foran Rundetårn
henholdsvis tirsdag 25. oktober og torsdag 27.oktober. Begge dage Kl. 15. -17

Britta Bastogi har fået optaget debatindlæg i Ugeavisen Hørsholm og
Frederiksborg Amts Avis. Andre BfA’er opfordres til at skrive indlæg og læserbreve
til aviserne. Flittig brug af opslag på de sociale medier er også en god mulighed for
at formidle vores budskaber. Britta vil forsøge at få et møde i stand i Hørsholm
Kommune. Endelig er det også en god idé at møde op til forskellige partiers
valgmøder.
Henrik Mottlau vil undersøge muligheden for at få trykt flyers til uddeling
forskellige steder.
Punkt 6: SOS Racisme
har udsendt Nr. 127. Tidsskriftet SOS Racisme, hvor også BFA bidrager med
indlæg. Flot arbejde af red. Marianne Olsen og alle medarbejdere.
Samtidig er udsendt MINILEKSIKON 2022: Fakta om flygtninge, indvandrere og
diskrimination.
Punkt 7: Eventuelt
Næste demonstration er ved Avnstrup lørdag 22. oktober kl. 14 og
Sjælsmark søndag 13. november kl. 14, hvor Leif Bork Hansen igen er tovholder.
Vi kan ikke afslutte vores demonstration uden at synge “vores sang”, så det gjorde
vi.

