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1. 3 kvinder og 14 børn er stadig ikke evakueret fra syrisk fangelejr. Tesfaye: Syrisk kvinde bør
fratages dansk pas ved dobbelt statsborgerskab. Det er syge undernærede børn, 
regeringen efterlader i de syriske lejre. (Knud Foldchack.) De, der er kommet: mødrene har
vendt Danmark ryggen og skal i fængsel. Børnene skilles fra mødrene, som jo er de eneste i
verden, der har passet på dem. De anbringes hos fremmede. Det kan vel næppe være 
børnenes tarv. ” Magthaverne er skideligeglade med børnene”. Skammeligt Danmark!

2. De nye afghanske flygtninge. 
Afghanske evakuerede er utrygge: ”Hvad nu, hvis Danmark ikke vil beholde os?” . 
De har fået 2 års opholdstilladelse  -  Mand med 2 ægtefæller: den ene skal sendes hjem. 

Syrere forsøges stadig sendt tilbage til Syrien, trods manglende samarbejdsaftale med 
Assad. Hvilket burde betyde, at de ikke kan sendes hjem.
I Avnstrup er der flere syriske asylansøgere, der flygter ud i de små samfund. 

3. Politiet anholdt 11 afviste asylansøgere, flere blev fjernet fra deres børn. De 10 er blevet  
løsladt. Hvilket i følge advokaten må betyde at Irak ikke vil modtage dem.

4. Danmark bidrager med pigtrådshegn til at lukke grænsen mod Hvide Rusland. (Special 
pigtråd ekstra armeret med knivblade.

5. Dialogmødet 21.09 på   I  mmigrantmuseet i Farum.   BfA fyldte godt op på 1. række med 
badges. Mette stillede Stoklund gode spørgsmål, som det var svært at få svar på. Stoklund 
havde problemer med at stå inde for Danmarks manglende modtagelse af kvoteflygtninge, 
og modtagelsen af 14 syriske børn.

Film: Historier fra Sandholm. Børn skilles fra forældre.
SOS-racisme – Gode artikler!

6. Evt.   
BfA har sammen med Repatriate the Children (RTC) besluttet at give børnene en 
velkomstpakke, så de har lidt børneting at starte med, og for at vise dem og deres familier, 
at de er velkomne. Der er allerede indsamlet kr. 8000 af vores andel. Pakkerne er uddelt. 
I praksis kan vi se, at der vil blive brug for at støtte børnene i lang tid fremover, så 
indsamlingen vil fortsætte. Hvis du vil støtte det gode formål, så send penge til RTC’s 
mobilepay 888307 med tekst ”Velkomstpakke BfA”, så de kan se, det er fra BfA. Du kan 
også overføre  Reg.nr. 9570 Konto 13233276.  mærket  ”Velkomstpakke BfA”.
Se mere om RTC på https://repatriatethechildren.dk
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