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Benny Andersen er død.
Barndommens land blev meget smukt sunget af Benny Andersens datter Maria 
ved bisættelsen i Sorgenfri kirke.
BfA har sendt et bidrag til ”BennyAndersenprisen” med ”TAK fra Bedsteforældre for Asyl”
Vi fik 0plæst digtet – Benny Andersen: H.C.Andersens land (1985)   

Benny Andersen var en mellemfolkelig digter.

1.Siden sidst
Sagen om den afghanske familie
Rettelse: Når børnene er født i Afghanistan, er de afghanske statsborgere.
Båndoptagelse af Zohra´s samtale med sin far lægges ud. Dødstrusler fra faderen.
Flere film lægges ud.

Besøg hos politiet. Udrejst i løbet af 7 dage, ny tid den 4.12.

Den lille positive – vi kunne vinke til Ulla Sandbæk og den afghanske familie. De skulle på 
søndagstur!

Opfølgning på punkter fra de sidste møder

2. Omsorgsdemonstrationen.     Måske - måske ikke. Ikke nogen dato, ikke noget nyt.

3.  Folkebevægelsen for Asylbørns Fremtid
Mange gode kræfter vil arbejde sammen om at planlægge og øge mødeaktiviteten. 
Film som dokumentation for asylbørns fremtid?

4. Folkemødet på Møn 25.8.    Der var ingen der meldte sig.

5. Ordstyrer og referent de næste gange         d. 9. sep.  Gerd Gottlieb og Nina Lørring

6. Evt.     Husk Stormøde den 20. september

Bente Rich: Russeltribunalet - The crime of silence. Vi får mere at vide senere.

Mette Roerup fået tiltagn fra David Trads til at tale ved stormødet 12.11

Menneskerettighedsprisen. Hvem kunne indstilles?

Amnesty – 70-året for menneskerettigheder – møde 12.11 om aftenen i Farum Kulturhus.

Flygtningenævnet klager over, at Inger Støjbergs ministerium svarer FN mangelfuldt. 

Vi sluttede med Benny Andersens sang: ”Barnedommens Land” og sang derefter igen vers 5: 

“Verden er stor.
Kaldes ’Moder jord.’
Der findes børn der må flygte…”

Efter tidligere forslag fra Benny Andersen selv til BFA.                                              
                                                                                                                                                  BK                           



Benny Andersen: ”H. C. Andersens land”   Fra: ”Tiden og Storken”, Digte 1985 

Før holdt de sig skjult
skrev anonyme breve
kom med anonyme tilråb
anonyme opringninger
foretog anonyme overfald
nu tør de kaste maskerne
nu har de navne og ansigter
gode danske navne
knyttede danske ansigter
nu har de opdaget hinanden
gennem læserbreve
gennem meningsmålinger
gennem radio og fjernsyn
de kan mærke de bliver flere og flere
hævder allerede 
at være de fleste
endnu er de ikke organiseret
endnu marcherer de ikke i takt
men partiet står parat
med åbne arme
og lukkede grænser

Mangt og meget sker
med overrumplende skift
i dette sekels krampetrækninger
Flygtninge
indvandrere
alle I med anderledes hår
anderledes næse
anderledes tro og skikke:

Dette er H.C. Andersens land
lær af ham og bliv klogere
nationalsporten er kanøfling
humoren brolagt med bananskaller
i folkeviddets troldspejl ses
ofre
som trusler
medmenneskelighed
som udansk



Her er det en dyd
selv for højtuddannede
at lade som om man hverken
kan læse eller regne
så få tusinder gøres
vupti
til en folkevandring

Giv agt når nogen
siger:
- Jeg er ikke racist, men -
Så er det bare om
at springe til side
før de brækker sig over jer.

Danmark
en gang besat af gale germanere
snart besat af besatte danskere
mit land beboet af rygge
mit land hvor der jævnligt
er rift om sko
der er for små
mit land med skrumpehorisont
forvekslet med verdens navle

Danmark
mit skulende land
bliv voksent og stort
slå øjnene op
slå armene ud
så vi kan rette ryggen
ved at tilhøre dig

Danmark
gør dig ikke mindre end du er
udgør
udfyld din del af verden
gør vores skam til skamme
at vi kan forny dit ry.

                                                                                                                                            


