
Referat af Bedsteforældre for Asyls demonstration 10.07.2016

Tovholder: Arne Normann
Referent Kirsten Gaard

Der var 2 punkter på dagsordenen.

Punkt 1: Siden sidst

Først havde Arne nogle generelle synspunkter om situationen. Inger Støjberg (IS) bruger nogle 
modbydelige udtryk i omtale af flygtningene m.v. Venstre giver efter for Dansk Folkeparti(DF) 
synspunkter og DF har fået alt for meget magt.

Asylansøgere på Kærshovedgaard har benyttet en skolebus til transport, men det er besluttet at 
denne kun må bruges som skolebus. Stoppestedet ud for Kærshovedgaard er sløjfet men de andre 
stoppesteder kan stadig bruges af ikke skolebørn. IS synes det er fint.

Kirsten Gaard fortalte, at der i forbindelse med den nye integrationsydelse er mulighed for af få 
yderliger kr. 1517,- udover  ydelsen.  Det gælder for personer der har bestået danskprøve 2 samt 
andre prøver, men  ifølg. Frederiksberg kommune kan der “efter ansøgning ydes tillæg til 
personer med lægelig diagnosticeret fysisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse...”  “I 
medfør af LAS § 22 stk 6 skal ansøger afgive ... dokumentation på , at funktionsnedsættelsen er 
årsag til den manglende deltagelse i undervisning/forsøg på at tage prøve.”

Punkt 2:  Almindelig diskussion om BfA og evt. forlag til kommenede  aktiviteter

Arne har fået er mail fra Ingeborg Gimbel: “Refugees Voices” har hver fredag og lørdag kl. 10.50 
guidede ture i København, hvor asylansøgere viser  hvordan de bor samt deres situation i 
almindelighed. Turerne går fra Scenen på Blågårds Plads. Link: 
https://m.facebook.com/Rvoices.tours/

Gerd Gottlibb fortalte om to meget vellykkede udflugter arrangeret af BfA med beboere fra Center 
Kongelunden
02.06 havde BFA`s kvindecafe´-gruppe inviteret til kanalrundfart  med efterfølgende frokost i 
medborgerhuset på Islands Brygge. 11 kvinder og 5 yngre børn deltog. Udflugten var delvis 
dækket af Hagens Legatet.
09.07. var 7 af centrets ældste (o.70 år) asylansøgere, hvoraf nogle havde siddet i 10 år og mere i 
asylsystemet, inviteret til byvandring i det gamle Dragør med besøg på museet, på biblioteket, i 
havnen samt til frokost. Turen var arrangeret af Hanne Molin og betalt af nogle af de penge, der 
blev indsamlet ved Jørgen Gimbels bisættelse. 

Birgitte Kjersgaard havde en meddelelse fra Leif Bork Hansen. Han er blevet kontaktet af 
forældremyndighedsindehaveren for en dreng fra Syrien,  der har fået familiesammenføring med 
sine forældre. Vedkommende har spurgt om BfA kan hjælpe med rejseudgifter. Karin meddelte, at
Mette Roerup har sendt ansøgning om et beløb til dækning af sådanne udgifter. Der var enighed 
om, at det ikke kan vente på en eventuel bevilling af penge.  Det blev derfor vedtaget, at opfordre 
alle BfAér samt ligesindede venner til at sende kr. 100,- til BfA`s konto i
Skjern Bank. 7780 konto 1930866 mrk. “Alla”

Derefter blev Folkemødet på Bornholm diskuteret. Der var enighed om, at teltet var for lille og at 
man næste år vil forsøge at få et større telt, så det er muligt at holde debatmøder i dette. Endvidere
var der diskussion om, hvorvidt teltet skal stå på Cirkuspladsen eller på Kæmpestranden, hvor det
har stået alle år BfA har været med.  

Det blev vedtaget, at opfordre styregruppen til at komme med forslag til aktiviteter, der kan 
forøge chancen for rekrutering af nye BfAèr. Vi blev enige om, at opfordre læsere af dette referat til
at melde sig med emner/ dukke op ved vore demonstrationer. Henrik Mottlau meddelte, at der er 
en del der har meldt sig som interesserede på Bornholm og at de vil blive kontaktet.

https://m.facebook.com/Rvoices.tours/


Derefter blev det diskuteret, hvordan vi kunne alliere os med ligesindede organisationer. Svens 
Erik nævnte Børnebørn for asyl, han ville kontakte sit barnebarn om at tage kontakt til BfA.

Gerd Gottlieb fortalte at Dansk Flygtningehjælp har en udveksling med andre organisationer bl.a 
med repræsentanter for BfA, hvor man taler om hvad  vi laver, og diskuterer nye emner. 
Endelig blev diskuteret BfA synlighed udover Bornholm. Vi skal have fat i DF segmentet.

Else Ingerslev takkede BfAèr for deltagelse ved Bent Ingerslevs bisættelse i Allerød.

Nye tovholdere: 24.07. Tovholder Leif  Bork Hansen/ referent  Birgitte Kjersgaard

Kalender:
10.09. kl. 12.00-21.00 Velkomstfest i Forum med henblik på at hjælpe flygtninge i job. Arr.: en 
række NGOére , en række virksomheder samt  integrationsministeriet.

04.10. 16.30-19.00 Stor demonstation på Christiansborg i forbindelse med Folketingets åbning. “Ja 
til velfærd- nej til fattigdom. Arr.: Iniativet Bekæmp fattigdom nu. 

Vi sluttede demonstrationen ved at synge vores sang.


