Referat fra demonstration
foran Sandholm
d. 15.06.2014

Tovholder og referent. Jørgen Gimbel

1. Siden sidst
Med vemod kunne vi konstatere, at følgende personer, der var med i BfA eller tæt
knyttet til bevægelsen var afgået ved døden siden sidst:
Holger Kallehauge
Katja Klerk
Toni Liversage
Den 10.06. meddelte Politiken i en artikel, at det såkaldte Erpum-projekt var opgivet.
Her havde man ellers søgt at etablere en fælles lejr for flere europæiske lande for
unge flygtninge uden for Kabul.
En række uforståelige afgørelser fra Flygtningenævnet blev refereret:
En ung mand med muskelsvind og andre lidelser, herunder PTSD, har fået afslag på
asylmed den begrundelse, at hverken muskelsvind eller de øvrige lidelser er
behandlingskrævende. Man mener yderligere ikke, at har vil opleve en forværring af
sit handicap ved en tilbagevenden til Afghanistan. Han befinder sig nu under jorden,
mens hans yngre bror er tilbageholdt med henblik på hjemsendelse.
Asylret meddeler, at Flygtningenævnet har givet afslag til en konvertit fra
Afghanistan. Asylret påpeger, at en hjemsendelse kan være livsfarlig for
vedkommende. Man havde derfor søgt om udsættelse, så de nødvendige, men ikke
indsendte papirer, kunne fremskaffes. Ikke desto mindre mener Asylret, at han nu er
hjemsendt.
Asylret kunne berette om fire tilfælde, hvor man havde opnået humanitær
opholdstilladelse eller politisk asyl. Men samtidig kunne Asylret berette om flere
tilfælde, hvor man havde fået afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i oplysninger
om medicintilgængelighed i hjemlandet fra EU databasen MedCoi. Afslagene virker
såvel uforståelige som udemokratiske.

Med udgangspunkt i Lars Løkke Rasmussens ønske om en ”normalisering af
flygtningepolitikken” er det i dag lykkedes for familien Gimbel at få et læserbrev i
Politiken.
2. Nyt fra Bornholm
Fra Folkemødet på Bornholm var der umiddelbart før mødet kommet telefonbesked
om stor tilslutning og opbakning til i hvert fald to af de tre møder, som man havde
afholdt. Indlæggene havde været inspirerende og på et meget højt niveau. Der havde
været stor tilslutning til underskriftindsamlingen for inkorporering af
Børnekonventionen i dansk lov fra mange deltagere i mødet – bortset fra nogle
politikere. Der var indsamlet godt 4000 underskrifter.
Nu skulle man mødes om den første planlægning af BfA’s deltagelse i næste års
møde.
3. Eventuelt
Under eventuelt diskuterede vi sommerens møder, tovholdere og referenter. Vi blev
enige om, at de, der kan, mødes foran Sandholm, men at man i hvert fald første gang
ikke har nogen dagsorden eller tovholder og referent.
Råberen opbevares i første omgang hos Gerd Gottlieb, Poppel Allé 23, Holte, hvorfra
den kan afhentes, når der bliver brug for den.
Gerd Gottlieb mindede om Kvinder i Sort-demonstrationen d. 20.06. kl. 12-13 på
Kultorvet.

Sommerens demonstrationer er den 6. juli, 20. juli og 3, august.
Noter det i kalenderen med det samme. Der kommer måske ikke en
speciel mødeindkaldelse.
Det sidste punkt snakkede vi om, mens vi drak kaffe i græsset. Der var 6 deltagere (men ca. 30 på
Bornholm!). Vejret var sommerligt og dejlig varmt.
Vi skiltes med ønsket om en god sommer. Det viderebringes hermed til alle andre.
Jørgen

