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Bedsteforældre for Asyl
Referat fra Styregruppens møde d. 7. maj 2014

1.

Valg af mødeleder og referent. Sus Rostrup blev mødeleder. Susanne Graae (Sus Rostrup)
referent.

2.

Dagsorden til stormødet d. 27. maj 2014. Sus Rostrup har udarbejdet forslag til dagsordenen.
Med en enkelt tilføjelse blev dagsordenen godkendt. Sus Rostrup tilbød at være referent, og vi
fik afklaret forskellige spørgsmål vedr. den praktiske afvikling af mødet.
Styregruppens fremtidige sammensætning udarbejdet af Ingrid Hjarnaa. Sus Rostrup tilbød at
fremlægge emnet. Der blev en drøftelse om nødvendigheden af, at styregruppen må tage
beslutninger.
Vedr. valg til styregruppen Per Husfeldt vil spørge Inge Lynge om at indtræde som
repræsentant fra lægegruppen.
Jørgen Kirkegaard, Sus Rostrup og Per Husfeldt ønsker ikke at genopstille ved det kommende
valg til styregruppen. Styregruppen opfordrer alle grupperne til på forhånd at overveje, hvem
de ønsker skal indgå i den fremtidige styregruppe. Sus Rostrup tilbød at bistå ved kommende
stormøder.

3.

Kritik fra Sandholm og Kongelunden af Styregruppens beslutning om igangsættelse af
underskriftsindsamlingen. Styregruppen drøftede den kritik, der er rejst dels i Sandholm dels i
Kongelunden af, at vi har igangsat underskriftsindsamlingen om Børnekonventionen. Vi er
enige i, at der på sidste stormøde var forskellige meninger og holdninger til iværksættelse af en
underskriftsindsamling, men det er vores vurdering, at der overvejende var stemning for den og
i hvert fald blev det klart tilkendegivet, at det var en god ide med en underskriftsindsamling på
Bornholm. Derfor kunne vi ligeså godt få sat gang i den så hurtigt som muligt, og derfor blev
den iværksat i forbindelse med demonstrationen på Kultorvet i slutningen af marts. Det er
tanken, at underskrifterne skal afleveres til justitsministeren. Det er endvidere styregruppens
opfattelse, at underskriftsindsamlingen - uanset det antal underskrifter vi opnår - har vist sig at
være en god mulighed for at udbrede kendskabet til både børnekonventionen og BfA´s sag Det
blev foreslået at Jørn Nerup indledte drøftelsen.
Det er styregruppens hensigt, og at underskrifterne - om muligt - afleveres til Justitsministeriet
inden den kommende debat i Folketinget.

4.

Gerd Gottliebs henvendelse om at sætte sponsorer på hjemmesiden. BfA har gennem årene
modtaget støtte fra en række sponsorer. Henrik laver forslag til en tekst, og Sus lovede at maile
til Gerd og forelægge hende styregruppens synspunkter og forslag og bede hende om, hvis hun
fastholder ønsket om at sætte sponsorerne på hjemmesiden, at kontakte disse og få deres accept.

5.

Opfølgning m.v.
Kritikken fra Europarådets menneskerettighedskommissær. Bente Rich har tilsyneladende
været den eneste fra Bedsteforældre for Asyl, som har været til stede ved mødet med
kommissæren. Forud for mødet har Bente skrevet til kommissæren om forholdene i Danmark,
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med hovedvægten på børns vilkår. Bente meddeler fra mødet, at kommissæren var meget
lydhør.
Henvendelse fra Matthias Drexel. På grund af afbud fra Caritas i Østrig er arrangementet
blevet aflyst.
6.

Eventuelt.
Styregruppens næste møde bliver den 26. august 2014 kl. 10.00 hos Susanne, Gl. Lundtoftevej 21
C, 2800 Kgs. Lyngby.

