Referat af BfA´s demonstration foran Sandholm søndag den 17.11.2013
Vi var ca. 40, med Mik Brammer (MB) som ordstyrer og undertegnede (GG) som referent.
Tvangsudvisninger af sager med humanitært ophold.
- Ved den lokale demonstrationen i Havdrup den 15.11. for den udviste armensk/serbiske familie
(mor, far og to børn, der har opholdt sig i DK i 12 år, heraf de sidste fire med humanitært ophold)
igangsat af en forældrekreds fra den ældste drengs skole, var vi flot mange BfA´ ere, hvilket både
arrangørerne og familien havde været glade for. Det blev en meget bevægende demonstration,
først og fremmest fordi den blev gennemført på arrangørernes egne præmisser, men Leif Bork
Hansen bidrog desuden med en god tale. Både sagen og demonstrationen har været godt dækket i
medierne (TV2, Ekstra Bladet, JP, den lokale avis). Der er sat en underskriftsindsamling i gang på
papir og over Facebook. Initiativtagerne planlægger en ny demonstration i den kommende uge i
København, som vi vil blive informeret om, og hvis ulykken er ude, og familien sendes af sted som
planlagt den 25.11., vil vi også være parate i lufthavnen. Ingeborg Gimbel foreslog, at vi forinden
oversvømmer justitsministeren og integrationsudvalget med mails om sagen jm@jm.dk
Siden sidst i medierne.
- Flere asylsager og -problemstillinger er trængt flot igennem på det seneste. MB nævnte som eks.
debatindlæg af Jørgen Nerup i Pol. 6.11 , indslaget i Orientering 14.11. om lægeledsagelse ved
tvangsudvisninger samt omtale af flere børnesager.
Skal vi genoptage gadeaktionerne i København?
- Stor interesse for at følge op i forhold til de gode erfaringer ved demonstrationen den 1.11. på
Nytorv og den nye medieinteresse i forhold til børnesagerne. Sted og frekvens blev drøftet, men
planlægningen (herunder en ny kortfattet flyver) overlades til et udvalg foreløbig bestående af Leif
Bork Hansen, Bent Ingerslev, Aren Normann, Jørgen Kirkegaard og Nanna Carlsen. Første møde
torsdag den 21.11. kl. 10 hos Leif på Virum Stationsvej 143, st. Virum. Tel.: 21387338. Alle er
velkomne.
Søndagsdemonstrationerne. Hvor og hvordan skal de fortsætte fremover?
- Center Sandholm skal indrettes til modtagecenter. Administrationen for DRK´s asylafdeling er
allerede flyttet ud af centrets hovedbygning og til H.C. Ørstedsvej på Frederiksberg. Kort
brainstorming: der var røster fremme dels til fordel for at fortsætte ved Sandholm, idet det er
blevet vores kendingsmærke, dels for at flytte til det kommende udvisningscenter i Sjælsø, idet det
er her vi vil finde vores målgruppe og dels for et alternativ i form af indendørs møder, idet flere er
faldet fra, fordi det er for koldt at stå ude, og fordi demonstrationerne snarere har udviklet sig til
egentlige møder. Enighed om at ønske diskussionen fortsat på stormøde i det nye år, hvor BfA´ere
fra andre lokaliteter også kan deltage.
Skal vi ønske at blive hørt i forhold til nye lovforslag på udlændingeområdet?
- Hidtil har vi fremsendt uopfordrede høringssvar. Men enighed om at opfordre Styregruppen til at
anmode justitsministeriet om at vi kommer fast på deres liste ved nye lovforslag på
udlændingeområdet.
Krystalnatten
- BfA deltog ikke blandt anbefalerne af årets Krystalnatsmarkering – som skal ”mindes ofrene for
nazisternes overgreb og markere modstand mod den forfølgelse, der finder sted i dag”, da
styregruppen havde vurderet, at det var for dyrt og desuden lå uden for vores grundlag. Imidlertid

har det vist sig, at man kan være med for et lavere beløb. Delte meninger mht om vi skal tilslutte os
næste år. Men enighed om at spørgsmålet hører med i en større diskussion om, hvor bredt vores
aktionsgrundlag skal være, og i hvilke sammenhæng ud over det asylpolitiske vi bør være med.
Stormødet den 3.12.
- Ingen kommentarer til dagsorden eller de foreslåede mødedatoer. Det blev foreslået, at vi på
mødet tager hul på en liste over alle de flotte organisationer mm, der gennem tiderne har støttet
os, så de kan komme på hjemmesiden. GG tager kontakt med Styregruppen om ideen
Kommunikation
- I forhold til ”kontakt”, hjemmesiden og videre ud i andre netværk. Vigtigt at vi passer på at
præcisere over for ”kontakt”, hvor langt vi ønsker at vores meddelelser skal ud. De kan ellers
risikerer at komme længere ud, end vi kan forsvare – især i forhold til personsager.
Kommende arrangementer
- 20.11. kl. 14 – 16. Møde Udlændingestyrelsens informationsmøde, Asylforum. Kontakt 35366600,
hvis man vil på deres indkaldelsesliste.
- 21.11. Gadeaktioner - planlægningsmøde hos Leif Bork Hansen i Virum Se ovenfor.
- 23.11. Debatmøde med fokus på de mange udvisninger i Studenternes Hus i Århus arrangeret af Et
anstændigt Danmark, SOS mod Racisme og BfA.
- 25.11. kl. 15 – 16:30 Møde i Dansk Flygtningehjælps møde for asylaktivister, Asylnetværket. Skriv til
Stinne Østergaard Poulsen, stinne.poulsen@drc.dk hvis man vil på deres liste.
- 3. december kl. 11 – 15. Stormøde, Bakken 19, Humlebæk. Husk tilmelding til Gerda Herbøl
hus19@bf-bakken.dk eller 49 19 13 15 senest dagen før
- 3. december kl. 17 – 18:30 Lysgudstjeneste for verdens flygtninge ved biskop Peter Skov-Jakobsen i
Vor Frue Kirke i København. Årets tema er de flygtninge, der har mistet livet ved Europas grænser.
Næste Sandholmdemonstrationer
- 1.12. Kirsten Gaard og Jørgen Kirkegaard
- 15.12. Inge Lynge, referent. Ordstyrer?
- 5.1. Referent? Ordstyrer?
Evt.

-

-

Philip Gjedde og Mattias Riis Olsen fra Rødkilde Teaterhøjskole, som i forbindelse med research til
en teaterforestilling om livet i asylcentret, havde overværet vores demonstration, fortalte lidt om
deres projekt.

-

Jørgen Kirkegaard opfordrede til, at vi inspirerer de flygtninge, vi kender, og som har haft
opholdstilladelse i 3 år og derover til at bruge deres stemmeret ved de to valg på tirsdag.
(Stemmeretten efter 3 års ophold til kommunal- og amtsrådsvalg er af den nye regering ført tilbage
til 3 år fra VKO´s stramning til 4 år. Ref.).
Den lille glade nyhed blev sløjfet af tidsmæssige grunde.

Til slut: Barndommens land.
17.11. Gerd Gottlieb (ref.)

