BEDSTEFORÆLDRE FOR ASYL: REFERAT AF DEMONSTRATION VED
SJÆLSMARKLEJREN 11.11.2018, KL.14
TOVHOLDER: VIBEKE NERUP. REFERENT: JØRN NERUP
DAGSORDEN:
1. Siden sidst:
- Status vedr. den udsendte afghanske børnefamilie - Zohra-familien:
Thomas Bro-Rasmussen kunne berette at familien efter tre uger i
Afghanistan nu er i sikkerhed i et andet land. Thomas har daglig
kontakt med familien. Faderen (Jafar) har fået arbejde som bager og
arbejder meget for at skaffe penge til rejsen til Canada, som er familiens endelige flugtmål.
Der har været betydelige udgifter forbundet med familiens flugt fra
Afghanistan, og der vil være udgifter mhp deres videre rejse og ophold i Canada den første tid. Thomas har af egne midler afholdt udgifterne.
- Svend Broberg og Leif Bork Hansen iværksætter en indsamling til
dækning af udgifterne.
- Arne Normann refererede fra et møde 29.10. i “Netværk for
Velfærd og Demokrati” HK-bygningen på Amager. Et velbesøgt møde,
hvor også en del BfAere var mødt op. Talerne var Prof. Eva Smith,
som beskrev udviklingen i flygtningedebatten som et ubehageligt
skred i samfundets holdninger. Prof. Jesper Jespersen gennemgik
i nogle regnemodeller de økonomiske udgifter samfundet til flygtringe og indvandrere.
Endelig beskrev Allan Busk fra 3F i Ålborg en imponerende indsats,
som fagforeningen der gør for organisering af flygtninge og
invandrere og dermed for deres vellykkede integration.
- Mette Roerup gav et kort referat fra et møde 7.11. “ Trivsel og
Udvikling for børn i Asylcentre” med udgangspunkt i Mellemfolkesamvirkes rapport. Mødet var velbesøgt, heraf en del, som vi ikke
normalt ser. Mette understregede vigtigheden af, at vi “breder os
ud”.
- Leif Bork Hansen referede fra “Krystalnat demonstrationen” i
København og ved Kærshovedgaard, hvor Biskop Henrik Stubkjærs stærke tale om, at situationen i dagens Danmark giver ubehagelige mindelser om den oprindelige Krystalnat i tredivernes

Tyskland.
2. Nina Lørring fortalte om den delvise kantineboycot i Sjælsmarklejren og om en demonstration mod forholdene som foreløbigt
er lagt til at finde sted d. 20.nov sammen med Trampolinhuset
En beboer fra Sjælsmarklejren fik ordet og beskrev situationen i
lejren som trøstesløs efter 2 års ophold i en lejr, hvor planen oprindeligt var at ophold kun skulle være af 2-3 ugers varighed inden udsendelse.
- Venligboerne beder om økonomisk støtte til “supplerende madposer”
Bidrag kan betales til: Mobile pay: 57749 bank reg.nr. 0520 konto
0000732161.
3. Foreløbig drøftelse af næste års hovedtema, som skal besluttes på
Stormødet d.12.11. Der var enighed om, at “Danmark gør Børn Fortræd” bør fastholdes.
4. Folkemødet på Bornholm 2019. På Stormødet 12.11. skal det beslutom BfA deltager.
5. Eventuelt:
Kommende møder: 29.11. “ Børnene i Palæstina “ kl.17.30 i MS
lokaler, Fælledvej, Kbhvn N. I panelet: Bente Rich
Kommende demonstrationer v Sjælsmark:
25.11. Tovholder og referent Nina Lørring og Else Lidegaard
09.12. Tovholder Gerd Gottlieb referent?
OBS: I stedet for 23.12. holdes 2. demonstration i december:
30.12. Tovholder Leif Bork Hansen og Birgitte Kjersgaard.
Jørn Nerup

