
Bedsteforældre for Asyl – Referat af Stormøde  d. 12.09.17 i Netværkshuset,  Gentofte.
Antal fremmødte BfA´er: 35.               Dirigent Knud Vilby, referent Alice Gielfeldt.

1. B  fA´s fremtid ved Karin Majgaard.
Karin igangsatte gruppearbejde om tre vigtige aspekter :
Synlighed  –  Hvordan finder vi nye BfA´ere ?  -  Initiativer og deres gennemførelse.
Statements fra gruppearbejdet:
    Snak med din nabo og alle du kender om vores synspunkter
    Kontakt seniorgrupper i f.eks. fag- og grundejerforeninger. Vi tilbyder at holde et oplæg
    Vi må ikke have berøringsangst overfor anderledes tænkende.
    Samarbejde med andre organisationer, som har samme fokus som os
    Små demonstrationer (4-5 BfA’ere) som tidligere ved integrationsministeriet og Kvinder i sort
    Deltage i alternative folkemøder f.eks. Møn og Mors
    Vanskeligheder med at deltage i møder ved Sandholm pga. Beliggenhed. Samkørsel!
    Nye deltagere i Bfa: Hvordan kommer de ind i arbejdet? Mentor er en god idé
    BfA skal revitaliseres, hvis vi skal fortsætte
    Stormøde beslutter et emne for et år. De 120 børnefamilier er oplagt. Udelukker ikke andre indsatser
    Det er meget vigtigt at vi har vores faste møder, hvor vi udveksler ny viden og initiativer.
    Styregruppen bedes lave en liste med gruppens arbejdsopgaver, kompetence og ansvarsområde
    Hvad blev der af Børnebørn for Asyl

    I plenum drøftedes ovenstående med følgende konklusion:
    Med vilje til at ”revitalisere” fortsætter BfA.    
    Enighed om at gøre de 120 børnefamilier til fokusemne for dette år, 
    og realisere mest muligt af ovenstående i det omfang, vi har kræfter til det. 

2. De 120 Børnefamilier, der har ventet over 4 år i asylcentre.
Besøg af Tone O. Nielsen fra Trampolinhuset. 
Trampolinhuset laver en kampagne om ”Ret til en tryg barndom”  dvs. Asylbørns ret til en god barndom.
Tone vil meget gerne arbejde sammen med os (og med mange andre organisationer).
Kampagnebeskrivelsen er sendt til vores hjemmeside og omhandler følgende :

Kampagne for asylbørnefamilier mod udrejsecentre somSjælsmark, mod de evige flytninger
Mod den nye lov der giver lov til at tvangsfjerne børnene fra asylcentrene
Større hensyn til barnets tarv bliver næsten ikke brugt mere,  det er forkert
Børnefamilier skal igen få lov til at bo udenfor centret med skolegang til børnene.
Der bør lægges et loft over hvor mange gange børn må flyttes.

  
Forarbejdet er startet.  Forrige søndag blev familier indkaldt til en workshop om en demonstration.
37 voksne og børn, som bl.a. lavede skilte til demonstrationen.
Børnene skal være forrest i demonstrationen og derefter deres voksne. 
Videooptagelser med børn, som besvarer spørgsmål om deres forhold.
Faktabokse på Facebook med indlæg om og fortællinger af børn.
Taler udformet af asylbørn, som de vil holde på demonstrationen som skulle have været d. 30. sept.
SIDSTE NYT: Demonstrationen er udskudt   -  for lidt tid til forberedelse.
BfA vil gerne deltage -  vi kunne meget passende danne bagtrop i demonstrationen.
Der kommer et indlæg om emnet i Kristelig Dagblad.

Forslag om høring på Christiansborg om   de   120 børnefamilier.
Mette Roerup foreslår høring i januar 2018.
Hvem vil være med til .at få den op at stå?
Følgende meldte sig til dette arbejde:
 
25. september et møde Demokrati og Velværd, Svend Aukens Plads 11, HK bygningen.
Man skal melde sig til på:     e-mail til Kurt Hansen, mail: kurt@kurt2001.dk 
      



3. Evaluering af Folkemødet  v. Henrik Mottlau og Mettre Roerup.
Se Oles brev til Folkemødesekretariatet og referat Bornholmergruppens evalueringsmøde.
Begge findes på BfA’s hjemmeside.  

Foreslag om at deltage på en anden måde f. eks. uden telt og med andre aktiviteter
Nogle mente dog, at der altid vil være brug for et telt (til trætte BfA’ere), hvis vi er på Bornholm.
Else Lidegaard deltog i folkemødet på Mors  -  og synes, BfA burde være med
2 BfA’ere deltog i folkemødet på Møn med stor synlighed og god afsætning af flyere.
Flere talte for at deltage i disse mindre folkemøder i stedet for Bornholm til næste år.
9 BfA’ere var positivt interesserede i at ville deltage på Bornholm 2018.
På næste STORmøde afgøres det, om vi skal deltage til næste år.

4. Valg til styregruppen.
Ingeborg Gimbel og Lissie Thording og Nina Lørring vil gerne træde ud af styregruppen.
Birgit Skovmand in absentia og Gerd Gottlieb blev valgt.
Gerd  foreslår flere styregruppemøder -  drøftes på næste  styregruppemøde. 

5.  Markering af BfA’s 10-årsdag v. Mette Roerup
Det vedtoges at gøre det i Sandholm, hvor vi har stået i alle 10 år. Det bliver d. 29. oktober
Der fremsattes ideer til taler, musik, hvem skal inviteres eller kun os selv.
Gerd, Else, Nina og Helle Lippe påtog sig at få arrangere noget.

6.Lissie fra Odense fortæller:
Vi skal vide, at der foregår meget, vi ikke ved om ude omkring i landet  -  også på Fyn.
Et møde i Århus d. 30. sep. i Foreningernes Hus kl. 14-17, hvor der vil blive dannet  en forening  for 
flygtningevenner og  antiracister. BfA-møder på Grøntorvet i Odense hver lørdag gør os kendte.

Gerd  fortæller om T  h  yregod Asylcenter, hvortil særligt omsorgskrævende kvinder fra det nu lukkede 
Kongelund er flyttet til. Kongelundens kvindegruppens besøgte Thyregod  -  Det var ikke opmuntrende.
Thyregod er ”centralt” beliggende midt mellem Vejle og Herning! 

Jørn   Nerup, lægegruppen   fortæller om en nyt lovforslag, der vil fratage asylansøgeres mulighed for at søge 
om asyl, hvis de lyver om deres alder. Han fortæller om det umulige i at afgøre alder på basis af 
knogleudvikling. Lægegruppen undersøger, hvordan man gør i Norge og Sverige. De forbereder et 
høringssvar.

7. Status for økonomi v. Henrik.  
Efter vores foreløbig dyreste folkemøde er der dog stadig en positiv kassebeholdning. 

8. Evt.
Kirsten Bitsch deltog som BfA’er i en bogreception for Özlem Cekic
19. sep. i Trankebar vil der være et møde om bogen.

Desuden blev nævnt:  Pengeindsamling til flybilletter til de uledsagede børns forældre?
                                    En artikel i Kristelig Dagblad af en radikal Sofie Carsten Jensen?
                                    En artikel om kvoteflygtninge i  Sverige og Norge?
                                    Send forslag til Nyhedsbrevet (Mogens Busse eller Ole Bergmann),
                                    det kan være artikler, møder eller andet, som kunne være interessant for os alle.

Næste stormøde i Sættedammen d. 27. nov.

                                                                                                                         Alice Gielfeldt/hm

                                         
            


