BfA demonstration Sandholm
Søndag den 13. marts 2016
Referat
Referent: Karin Majgaard
Tovholder: Gerd Gottlieb
Der var mødt godt 20 bedsteforældre i det gryende forår.
1. Siden sidst
Gerd Gottlieb bød velkommen med en god nyhed fra Leif Bork Hansen – efter at han havde
deltaget i møde med Seniorerne i BUPL for Storkøbenhavn, hvor han fortalte om BfA’ s arbejde
besluttet seniorerne at støtte Bedsteforældre for asyl med 5.000 kr. Tak for indsatsen Leif og tak til
Seniorerne i BUPL for Storkøbenhavn
Gerd orienterede om, at et bredt flertal i Folketinget besluttede den 4. marts 2016, at DK udvider
sin krigsdeltagelse til også at omfatte Syrien. Afghanistan 2002, Irak 2003, Libyen 2011, Mali 2014
og Irak igen 2014 - vi er selv i fuld gang med til at generere de aktuelle flygtningestrømme.
2. Debat i medierne
Årets bedste pressefoto - Politikkens fotograf Jacob Ehrbahns vandt prisen for sit billede af en familie, der
krydser grænsen mellem Serbien og Ungarn. Fotoet indkapsler den største historie i 2015. Verden i nød.
Familier på flugt. Lukkede grænser.
Karin Majgaard henviste til artikel i Frederiksborg Amtsavis den 7. marts 2016 om ”Udsatte
asylbørn risikerer dobbeltsvigt” der er forøget bredt politisk fokus på, at asylbørn risikerer at
ende i et lovgivningsmæssigt ingenmandsland, hvis børnene har brug for hjælp og evt.
tvangsfjernes. Før 2014 var alle børn i Danmark omfattet af serviceloven, ændring i vejledningen
har betydet at børn uden lovligt ophold ikke længere er omfattet. De hører i stedet under
udlændingemyndigheden, og det har skabt forvirring. Kommunernes Landsforening har oplevet
at udlændingemyndigheden har svært ved at leve op til ansvaret.
Socialministeren har til DR oplyst, at hun har bedt sine embedsmænd om at undersøge, om der er
behov for præciseringer i lovgivningen.
Karin Majgaard fortalte om Kronik i Politiken 6. marts 2016 ”Hjælp barnebrude med frihed i
stedet for tvang” af Flora Ghosh, Direktør i LivaRehab. Flora, der er barnebarn af to barnebrude,
har kæmpet sig ud af det mønster, som lå bag. Hendes erfaring siger at tvang ikke er løsningen.
Flora G der kommer fra Bangladesh, fik humanitær opholdstilladelse i Danmark, hvilket gav
hende mulighed for at skabe et liv uden undertrykkelse, uden tvang og uden social kontrol. Hun
påpeger at vi i Danmark, hverken må eller bør sætte fremmede under administration eller fratage
dem deres bestemmelsesret – hun udtrykker, at vi skal sikre de unge barnebrude deres rettigheder
og ikke tvinge løsninger ned over hovedet på dem. De fortjener ikke et liv med yderligere
undertrykkelse. Lad dem komme til orde -lad dem fortælle fagprofessionelle om deres ønsker og
deres valg.
Der udspandt sig en livlig debat om, hvilken lovgivning flygtninge i Danmark er omfattet afglæder dansk lov eller hjemlandets lov. Hvad der er lovligt i hjemlandet, er derfor måske ikke
lovligt i Danmark.
I kommende uge er Integrationsminister Inger Støjbjerg kaldt i samråd - vedrørende barnebrude.
Jørgen Nerup oplyste at lægegruppen er ved at udarbejde et debatindlæg om flygtningebørns
vilkår.
Mette Roerup oplyser, at vilkårene for permanent ophold L87 forventes ændret med
tilbagevirkende kraft – de der allerede havde opfyldt kraverne, kan nu ikke længere få permanent
ophold – derfor planlægger en gruppe at lægge sag an mod Den Danske Stat.

Gerd Gottlieb orienterede om debatindlæg fra Politikken den 8.marts 2016 hvor en
interviewundersøgelse v/Amnesty International med 40 kvindelige flygtninge, illustrerer
hvorledes kvinder er dobbelt udsatte i kraft af deres køn - både i flygtningelejrene og på de
farlige flugtruter. Som krigsførende land er Danmark ifølge FN´s konvention 1325 om Kvinder,
Fred og Sikkerhed forpligtet til at tage hensyn til, at kvinder og piger er særligt sårbare. Med den
nye udlændingelov, L87, der udsætter familiesammenføring i mere end 3 år, er det det modsatte,
vi praktiserer. Konventionen negligeres mao.
3. Henvendelser
BfA er inviteret til uformelt møde med to repræsentanter, før udgivelse af Institut for
Menneskerettigheders årlige statusrapport. 16.3. kl. 10 – 11.30 - med henblik på eventuelle bemærkninger til
delrapporterne om statsborgerskab, udvisning og udlevering, asyl samt temaet i familieliv om
familiesammenføring. Mette Roerup og Lissie Thording repræsenterer BfA
Opfordring fra ”Aktionsgruppen mod diskrimination af Flygtninge i Lovgivningen” om bidrag til
debatten om kontanthjælpsreformen, L 111 (2. og 3. behandling hhv. 15. og 17.3).
Aktionsgruppen mangler inden lovbehandlingerne nogle markante debatindlæg om fakta og de omfattende
konsekvenser af L111 fx som åbne læserbreve eller kronikker om det fattiggørende lovforslag, der kan ramme
tusindvis af flygtninge, børn og voksne.
Dansk Flygtningehjælp nævner i deres høringssvar til L111: "Det er vores erfaring fra flygtningearbejdet, at
flygtninge generelt er yderst motiverede for at komme i gang på det danske arbejdsmarked og blive
selvforsørgende".
Debatindlæg kan medvirke til at aflive den myte, at flygtninge mangler incitament til at søge arbejde og skal
have økonomisk pisk / straf (ligesom kontanthjælpsmodtagere).
Gerd Gotlieb har fået en henvendelse, hvor der efterlyses et værelse (husleje betales) i ca. en måned til
afghansk mand – henvendelse til Gerd Gottlieb
Grundlovsmøde i Herthadalen hvor Statsminister Lars Løkke Rasmussen og den amerikanske ambassadør
Rufus Gifford er talere – henvendelse fra Erik Hansen, Avnstrup.
4. Rundvisning Sandholmlejren og evt. Sjælsølejren
Efter aftale med daglig leder er der aftalt rundvisning den 10. april 2015 – interesserede bedes give besked til
Karin Majgaard. Vi undersøger om vi på samme dag kan besøge Sjælsmarklejren.
5. Bornholmermødet – status
Bornholmergruppen har afholdt møde primo marts og planlægningen er i fuld gang – der er oprettet flere
grupper – Debat-, event-, telt og Flyer gruppen.
Jørn Neerup ridsede kort op om debatgruppens mulige temaer – Familiesammenføring –
Modermålsundervisning – Asylbørns rettigheder før og efter det fyldte 18. år – Børnekonventionen. Møde
mellem Flygtninge og Blå Blok
Mette Roerup fortalte om eventgruppens indslag som bl.a. vil indeholde – lykkehjul – plantning af træ –
uddeling af flyer og pjecer.
Planlægning af aktiviteter og indlæg fortsætter på kommende møder.
6. Andre møder
Flygtninge hvor findes løsningen? Debatmøde Torsdag 31. marts kl. 17.00 – 18.30, Møderiet,
Fælledvej 12,København N. Debat med Lise Møller Schilder, journalist og temaredaktør på
NOTAT og Mobin Hussaini, studerende og integrationskonsulent ved Dansk Flygtningehjælp.
Tilmeld dig på www.deo.dk
Hvorfor smuldrer tilliden til politikerne?Høring med eksperter og politikere - Lørdag den 2.
april kl. 13.00 – 16.30 i Landstingssalen, Christiansborg.
Forfatter Lars Olsen og Rasmus Nørlem Sørensen interviewer forskerne Jørgen Goul Andersen og
Gitte Sommer Harrits, kommentatoren Troels Mylenberg og kommunikationschef Nicolai
Kampmann (3F), samt politikerne Peter Hummelgaard (S), Josephine Fock (Alt) og Jakob EngelSchmith (V). Tilmeld dig på www.deo.dk

7. Evt.
Mette Roerup gør opmærksom på, at sagsbehandlingstiden for at søge asyl forlænges med op til et
år - ganske uhørt og umenneskeligt.
Vibeke Nerup foreslår, at der også laves et banner på engelsk, når vi demonstrere foran
Sandholmlejren – for at signalere til de ikke danskkyndige, hvem vi er og at vi byder flygtninge
velkomne. Der var massiv opbakning til forslaget – Karin Majgaard påtog sig sammen med Philip
Hollingbery at udarbejde skitse til det nye banner.
Næste møde:
Påskesøndag den 27. april: Referent: Birgitte Kjersgaard - Tovholder: Leif Bork Hansen
Den 10. april:

Referent ?

Tovholder ?

