
BfA – Bedstefkorældre for Asyl              Stormøde d. 12.nov. 2015 i Trampolinhuset.

Referat                 
Fremmødte ca. 45 bedsteforældre
Ole Bergmann  bød velkommen og gav ordet til mødets hovedtaler

1. Retsforbeholdet:    "Hvad skal vi stemme om?" 
Oplæg fra Rasmus Nørlem Sørensen fra oplysningsforbundetDEO. Rasmus 
stillede nogle meget relevante spørgsmål: Tillid til Folketinget? Tillid til EU 
som lovgiver på retsområdet? Tillid til de andre EU-landes retssystemer? Hvad
er alternativet til tillid?
Han gennemgik derefter på forbilledlig vis,  hvordan de forskellige områder 
indenfor EU fungerer? Hvordan reglerne er i dag og hvilke konsekvenser  
ændringerne vil få fremover. På  spørgsmålet om vi stemmer om asylpolitik var
svaret? Ja det gør vi uanset hvad de fleste politikere siger.
Der udspandt sig en livlig debat med mange spørgsmål, som var svær at 
afslutte. Der er megen god viden at hente på DEO´s hjemmeside.

2. Folkemødet d. 16. - 19. juni 2016. "Skal vi deltage?"  Ja, det var der bred 
enighed om. Der var over 20, der tilkendegav, at de ville deltage på Bornholm.
Vi skal helst være mere end 25 – man behøver jo ikke deltage alle dage.   
Overnatning kunne løses ved at snakke med andre om at leje sommerhus.  
Der bliver som noget nyt stillet et stort telt op på cirkuspladsen, hvor små 
organisationer som os kan få lov at afholde events. Ole er også ude for at få lov
til at være med hos andre i lighed med sidste år. I januar indkaldes til første 
møde i Bornholmergruppen for at lave  arbejdsprogram for Folkemødet. Der 
var flere tilkendegivelser fra forsamlingen om  at vi holder focus på børnene og
de langtidsglemte asylansøgere. En deltagerliste gik rundt; men alle er 
velkomne.

          Kirsten Bitsch vil lave et evalueringsoplæg til folkemødesekretariatet.

     3.  Grupper :  Pjecegruppen  ved Karin Majaard  første møde er berammet
          Sproggruppen ved Niels Stephensen. Der er mange aktører på dette område.     
          Nyankomme og de over 21 år, der er under sagsbehandling, undervises  på  
          Sprogcentre fordelt over hele landet af proffessionelle lærere i dansk 1 eller 2.
          Flygtninge uden for lejrene kan få undervisning i  dansk 1, 2 og 3. 
          I lektiecafeer eller på holdene supplerer frivillige hjælpere sproglærerne som   
          samtalepartnere dvs. de taler med eleverne enkeltvis om bestemte emner.
          De frivillige forpligter sig til et vist antal timer, de fleste vælger en gang om
          ugen. Der arrangeres også udflugter, f. eks. havnerundfart, museum, en kirke.

Centrene følger skoleferierne. Det er et problem, da meget glemmes i ferien
og folk bliver uvirksomme. Der arbejdes for at oprette sommerskoler. 
En ide fra Sverige: "Gå på biblioteket og lån en svensker." (til at tale med)
Hvad med  et lignende projekt herhjemme"Lån en dansker."???
Gruppen for de uledsagede ved Jørn  Nerup: 943 er kommet i år, flere end 



sidste år. Uledsagede børn er en særlig gruppe, som får særbehandling
Der har været afholdt et møde om emnet på Ørestads Gymnasium, hvor der var
stor interesse fra elevernes side. Repræsentanter fra forskellige centre kom og 
fortalte,  Arne Normann og Jørn Nerup vil gerne fortsætte sådanne møder. 
I Sverige får næsten alle permanent opholdstilladelse; men i Danmark står de 
til hjemsendelse, når de fylder 18 år. Der er ca. 40.000 unge i Sverige. 
Arne Normann anbefalede: Se på søndag DR.1. kl. 21.50 "Drømmen om 
Danmark". Det er et mørke-område problem.
Jørn Nerup oplæste et åbent brev til Regering og Folketing tiltrådt af mange 
kendte mennesker (vedhæftet). Bringes i Politiken i forkortet udgave.
Der blev omtalt en sag, hvor en familie er blevet skilt og den ene forældre 
sendt ud af landet. Hvis nogen har kendskab til lignende sager, så giv besked til
Ulla Sandbæk

    4.   Valg til Styregruppe     Udgik 

    5.   Fungerende grupper: Gyda Seibæk, Irakergruppen: en familie med børn bl.a. 
          7 mdr. baby står på gaden. Er der nogen der kan hjælpe med en lejlighed,  
          mail til gydasei@mail.dk?

    6.   Hvornår skal BfA støtte op om eller være medarrangør i arrangementer  ved   
            Arne  Normann: Vi skal være forsigtig med, hvordan vi bliver brugt i
          offentligheden, og hvad vi vil være medarrangør af.

Arne kom med et par eksempler. Der var bred enighed om, at vi skal bevare 
fokus på vores kerneområder: Børn og de, der ikke har nogen stemme. Vi kan 
nok ikke helt undgå, at vi også bliver brugt på måder, som vi ikke ønsker.
Emnet bør jævnligt tages op, da grænsen er flydende.
 

7. Brug af fulde navn i referater ved Karin Maigaard. Der var enighed om, at der
til indlæg og kommentarer ved demonstration og Stormøde bør oplyses det 
fulde navn til referatet. Hvis ikke skal vedkommende gøre opmærksom på det.

       
    8.   Økonomien ved Henrik Mottlau .    
          Ingen udgifter siden sidst. Alligevel bør vi søge om flere (fonds)midler,
          hvis der skal være luft i et Folkemødebudget. Hvem vil påtage sig at søge?      
          Skriv til Henrik.  Hvad med at lave et  standardbrev, som kan sendes hver gang
          Pjecegruppen laver et brev, som kan bruges.            
          Skal vi lave flere badges   -   Ja gør det. 
           
     9.  Evt.
          Nina meddelte at møderne i Sandholm er flyttet til 6. og 27. dec. 
          Husk de næste STORmøder er:  22. Februar og 10. maj 2016.

                                                                                                     Alice Gielfedt/hm


