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I går var vi 12, som samledes i Kongelunden, heriblandt også Mahmoud fra Irak, som kom til
Danmark i 2002, og som fortsat sidder fast i asylsystemet. Stilfærdigt og uden de store fagter
fortalte han om sin vej gennem systemet med flere afslag, men også uden at han har kunnet
sendes tilbage til Irak. I 2012 meldte han sig igen i Center Sandholm, da hans sag blev
genåbnet. Han bor nu i Kongelunden, og hans advokat har appelleret seneste afslag til FN’s
internationale domstol i Genève, som har taget sagen, hvilket betyder, at han kan blive i
Danmark, til en sagsafgørelse foreligger. Dette kan så tage 2 – 3 år. At Mahmoud overhovedet
fungerer, som han gør, efter så mange år i uvished i asylsystemet, hænger utvivlsomt også
sammen med, at han har gode danske støtter og venner i bl.a. Jørgen Kirkegaard og Gyda
Sejbæk.
Undervejs blev hans beretning dramatisk afbrudt af voldsomme skrig – en ung (psykisk syg)
albansk kvinde, som nogle af os kender fra vores kvindecafé i Kongelunden, havde åbenbart
været udsat for vold af sin kæreste, Else Margrethe H. fulgte hende ned til informationen, som
tog sig af hende og også tilkaldte politiet. Det virkede meget voldsomt, uden at vi naturligvis
kunne vide, hvordan situationen i virkeligheden var.
Trampolinhuset: vi talte om situationen i Trampolinhuset, som bl.a. flere af kvinderne i
Kongelunden er meget glade for at tage ind til, økonomien er voldsomt presset pga. bortfald af
tilskud fra bla. Udlændingestyrelsen, og Per E. kom med idé om at arbejde for, at
Trampolinhuset måske kan få Tine Bryld-Prisen. Uanset udenforstående ikke har indstillingsret,
kan det jo tænkes, at nogen kender nogen ..., om situationen i Trampolinhuset se
www.trampolinehouse.dk . Her står også om en ny cateringservice i Trampolinhus-regi, hvor
indtægterne går til Trampolinhuset, da de medvirkende jo ikke selv må have indtægter.
Ny Kongelunds-repræsentant i BfA’s styregruppe: Alice G. stopper (jeg er sikker på, at jeg her
kan skrive en stor tak fra os alle til Alice for hendes store indsats), men da ingen i kredsen i
går meldte sig som afløser for Alice, følger her en opfordring til at overveje, om man måske
kan/vil gå ind i styregruppens arbejde og dermed også repræsentere Kongelunden her.
Venligboerne og “lån en bedsteforælder” eller en anden “hjælper”: Ulla L. fortalte om svenske
bibliotekers projekt “Lån en bibliotekar”, som hun har foreslået Venligboerne/Annelise
Marstrand Jørgensen at tale med bibliotekerne om, så asylansøgere og flygtninge med behov
for hjælp til fx at finde ud af skrivelser på dansk og meget andet på biblioteket kan låne en
Venligbo-hjælper til en konkret situation – en idé vi kunne bakke op om.
Pressens manglende dækning af den store folkevandring for en ordentlig behandling af
flygtninge i København arr. af Venligboerne: Jeg havde udklip med dels fra Weekendavisen
9.10.15, hvor BfA er nævnt i en artikel, som anslår 20.000 deltagere i vandringen, omend det
kun med sætningen “Bedsteforældre for Asyl har taget badges på” – dels Jørgen Kirkegaards
læserbrev i Politiken 23.10.15, som blev læst højt: “Hvad er meningen? – I denne uge har
min avis haft en helside om en ret lille demonstration i Dresden, Pediga med 15.000 deltagere,
imod flygtninge. For en uge siden var der en stor demonstration med fakkeltog og 25.000
deltagere på Christiansborg Slotsplads under parolen “Refugees welcome”, men ikke et ord i
Politiken om den, og i øvrigt heller ikke i DR TV. Hvad er meningen? Hvordan kan avisen
forsvare denne misinformation? Ja, jeg må jo overveje at skifte avis, efter 50 år som
abonnent.”
Per E. fortalte om en ung psykisk syg mand, som han har kontakt til, og som nu igen har fået
afslag på ansøgning om statsborgerskab på dispensation. Om hvordan det påvirker både den
unge mand voldsomt og Per selv, da han nu er involveret i sagen uden i øvrigt at kunne
påvirke den. Og Ulla L., som undervejs også havde understreget, hvor vigtigt det er, at vi
fortsætter med at mødes i Kongelunden, som en politiske situation er nu, medbragte en hilsen
fra Lisbeth Algreen til od alle, hvorefter tiden var gået, klokken var over 3 og vi skiltes.

Næste møde i Kongelunden er første søndag i december, hvilket bliver søndag den 6.
december kl. 14 – 15.
Alt godt og hilsner
Tove Krag

