
Referat af stormødet torsdag den 4.april 2013 
ordstyrer: Ingrid Hjarnaa   -  referent: Sus Rostrup  -  antal deltagere ca.60

1.     BfA´s økonomi

Arne Normann forelagde som revisor regnskabet for 2012. Årets resultat viste 
et underskud på godt 21.000 kr.(indtægter 28.617 kr, - udgifter 49.715 kr), 
men da vi havde en egenkapital på godt 30.000 kr. blev i alt ca. 9.000 kr. 
overført til 2013. 
Herefter forelagde BfA´s nye regnskabsfører Henrik Mottlau en økonomisk 
status for perioden januar-marts d.å. BfA har modtaget 2 donationer på hver 
især 50.000 kr., den ene, der ikke er øremærket særlige formål, kommer fra 
Himmelblåfonden, den anden fra Dronning Caroline Amalies fond, og den er 
defineret til brug for aktiviteter o.a. for børn og kan altså ikke anvendes til 
andre formål.
Der er pt. lige knap 20.000 kr. til disposition, idet der er disponeret midler til 
følgende formål:
·        Folkemødet på Bornholm: 20.550 kr.
·        1.maj: 4.375 kr.
·        Ny hjemmeside: 17.000 kr.

M.h.t  den nye hjemmeside er der brug for 2 webmastere. Henrik Mottlau har 
påtaget sig at være den ene, men styregruppen efterlyser meget endnu en 
BfA´er, der har lyst til at deltage i arbejdet med den løbende opdatering af 
hjemmesiden. Efterlysningen gav ingen resultater på mødet, så 
efterlysningen ønskes viderebragt indenfor grupperne. Man kan rette 
henvendelse til Henrik Mottlau for nærmere oplysninger, tlf. 45 81 71 04 og 
42 29 71 04, mail: emilc@get2net.dk; webmasterne vil blive grundigt 
introduceret til arbejdet, som vi ikke skønner vil være overvældende stort.

Styregruppen efterlyste ligeledes forslag til aktiviteter o.a. for børn, idet vi 
finder det oplagt at bruge sommerperioden til sådanne aktiviteter. 
Styregruppen ser meget gerne ansøgninger om midler til børneformål fra 
grupperne inden den 30.april, hvor styregruppen holder næste møde. 
Ansøgninger o.l. kan sendes til Sus Rostrup, tlf. 51 33 66 88, mail: 
susrostrup@gmail.com.  



2.     Orientering og forslag fra styregruppen

Foreningen til Støtte for Bedsteforældre for Asyl:
Anne-Marie Vind, der er foreningens formand, fortalte kort, at foreningen 
blev stiftet på styregruppens første møde den 10.december 2012. Ud over 
Anne-Marie består foreningens bestyrelse af Ole Bergmann samt Henrik 
Mottlau, der varetager hvervet som kasserer. Vedtægterne som de blev 
forelagt sidste stormøde er godkendt, og foreningens medlemmer udover 
bestyrelsen består af styregruppens medlemmer.
Anne-Marie understregede, at foreningen udelukkende er dannet som en 
formalitet med det formål at normalisere BfA´s økonomiske rammer og at det 
er foreningens eneste formål. Stomødet er fortsat BfA´s øverste myndighed 
og BfA´s regnskab skal godkendes af stormødet inden det godkendes af 
generalforsamlingen i foreningen

Flere stormøder:
Per Husfeldt foreslog på styregruppens vegne at øge antallet af årlige 
stormøder til 3-4. Forslaget har til formål at styrke sammenholdet og 
sammenhængen i BfA i lyset af, at mødeaktiviteten ved centrene og også 
antallet af deltagere er dalende.
Styregruppen havde undersøgt, om der evt. er mulighed for at afholde alle 
eller nogle af stormøderne mere centralt, f.eks. i  Verdens Kulturcenter i 
Nørre Allé, hvor vilkårene for leje af lokaler er ret favorable.
Der var blandt stormødets deltagere stor tilslutning til at øge stormøderne 
gerne til 4 og evt. gerne om søndagen, idet møderne på skift kan afholdes i 
Verdens Kulturcenter og i Humlebæk.
Styregruppen arbejder videre med planerne.

Mail-liste over bedster, der virker som kontaktpersoner:
Ulla Sandbæk foreslog, at vi – i stedet for at lave en større eller mindre 
gruppe – får udarbejdet en liste over de bedsteforældre, som virker eller som 
gerne vil virke som kontaktpersoner. Listen skal både omfatte 
kontaktpersoner til allerede udflyttede asylansøgere og kontaktpersoner til 
asylansøgere, der er i ansøgningsfasen. En sådan liste gør det muligt for de 
enkelte at støtte og rådgive hinanden vedr. integrationsregler mv.
Ulla vil lave listen, og man kan melde sig til hende, tlf. 25 46 78 03, mail: 
ulla.sandbaek@mail.tele.dk. Listen vil blive lagt på hjemmesiden.  

Ulla oplyste også, at Dansk Flygtningshjælp kan yde bistand vedr. 
integrationsregler og andre formelle regler på området.



En af deltagerne fortalte en solstrålehistorie fra Furesø Kommune, hvor en af 
kommunens medarbejdere havde ydet en kæmpe indsats for en udflyttet 
familie.

Folkemødet på Bornholm 13.-16.juni:
BfA har lejet iscaféen på Allinge Havn, hvor Bente Rich vil holde et indlæg 
om børnenes situation søndag kl.12-14. Man håber også på tilsagn fra nogle 
politikere. Ordstyrer bliver Ole Espersen. Det blev foreslået, at man skal 
prøve at få nogle deltagere fra de politiske ungdomsorganisationer i stedet 
for at blive ved at vente på svar fra folketingspolitikere.
Endvidere har BfA lejet et telt på 9 m2 til spontant opståede debatter, 
uddeling af materiale mv.
BfA har også fået tildelt 10 minutter på Speaker´s Corner om lørdagen.

Økonomisk støtte til enkeltpersoner:
Som det var anført i dagsordenen, har BfA hidtil været tilbageholdende med 
at yde støtte til enkeltpersoner- eller familier, både af økonomiske og 
principielle grunde. Styregruppen mener fortsat, at BfA principielt ikke skal 
yde støtte til enkeltpersoner eller familier. Dog kan der i særlige tilfælde 
dispenseres, hvis der f.eks. er tale om indhentning af dokumenter 
(lægeerklæringer f.eks.), der er nødvendige for at opfylde myndighedskrav.
Arne Normann gjorde på styregruppens vegne rede for, at da BfA´s økonomi 
i høj grad bygger på donationer, så er der i almindelighed ikke meget at gøre 
godt med, hvorfor styregruppen fandt det problematisk at give los for 
yderligere støttemuligheder.
Flere blandt deltagerne fandt det meget vigtigt at få drøftet og afklaret 
spørgsmålet. Det blev nævnt, at der har været fortilfælde, hvor man har ydet 
støtte til enkeltpersoner, ligesom det blev nævnt, at donationer ikke bør 
betragtes som en donation til BfA, men til asylansøgerne. Hertil blev anført, 
at hvis dette skal følges nøje, så vil BfA ikke kunne foretage sig ret meget, idet 
alle aktiviteter, folkemødet f.eks., trykning af flyers mv. koster penge. 
Det blev ligeledes anført, at åbner vi for yderligere tildeling af midler til 
enkeltpersoner, så forudsætter det, at der udarbejdes retningslinier herfor.
Til sidst konkluderedes det, at man i særlige tilfælde kan ansøge om støtte, at 
styregruppen har behandlingskompetencen, og at der på hvert stormøde 
orienteres om, hvilke ansøgninger, der har været siden sidste stormøde og 
om de er blevet imødekommet eller fået afslag.



3.     Gerd Gottliebs fotoserie om BfA´s virke

Gerd Gottlieb har lige siden BfA´s fødsel i 2007 haft et lille lommekamera 
med til BfA-aktiviteter. Det var der kommet en meget levende og engageret 
billedserie ud af, som bragte mange minder frem.

4.     Bente Rich: indlæg om asylbørns forhold (et kort resumé)

Bente Rich har som læge de sidste 13 år arbejdet med asylbørn. De mange års 
arbejde på området har givet hende et solidt grundlag for at kunne vurdere, 
hvorledes asylansøgerne og deres børn har reageret på de vilkår, de har levet 
under på centrene og konsekvenserne heraf.
Hun har også oplevet, hvorledes hun af det politiske system og offentlige 
myndigheder er blevet betragtet som inhabil og hendes faglige vurderinger 
mistænkeliggjort, fordi hun har givet udtryk for holdninger, der strider imod 
den førte asylpolitik.
Hun fortalte om, hvorledes børnene, der ofte er dybt traumatiserede ved 
ankomsten til Danmark, ikke har fået den nødvendige behandling og 
opfølgende behandling. Og hun stillede spørgsmålstegn ved, om Danmark 
opfylder FN´s børnekonvention, der forudsætter, at asylbørn og 
flygtningebørn skal modtage undervisning af samme standard som børn i 
danske skoler. Det får de ikke, og Komitéen, der overvåger, at FN´s 
medlemslande rent faktisk opfylder Børnekonventionen, har i 2011 netop 
understreget Danmarks forpligtelse til at tilbyde asylsøgende børn og 
flygtningebørn undervisning af samme kvalitet som børn i danske skoler.

I modsætning til asylbørn i Sverige og Norge har kun et begrænset antal 
asylbørn i Danmark fået undervisning i folkeskolen. Netop undervisning i en 
almindelig kommunal folkeskole er afgørende dels for asylbarnets 
integration, dels for at det kan udvikle sig normalt i overensstemmelse med 
dets behov og evner. Endvidere tjener skolegangen i et normalt dansk miljø 
også det formål, at barnet i mange timer hver dag er væk fra den stressende 
situation i familien og derved aflastes psykisk.

De fleste asylbørn har hidtil fået undervisning i særlige asylskoler, og det har 
vist sig at medføre, at de børn der på et tidspunkt får ophold ofte får store 
vanskeligheder udviklings- og indlæringsmæssigt.

Det lovforslag, som i øjeblikket er under behandling i Folketinget, rummer 
forskellige forbedringer for asylfamilierne, men ændrer ikke afgørende på 
børnenes undervisningsmuligheder.



Loven giver forbedringer for asylfamilierne og dermed også for asylbørnene i 
det øjeblik, de sammen med familien flytter ud i en kommune i egen bolig. 
Imidlertid er det op til den enkelte kommune at beslutte, hvilke 
undervisningstilbud, der skal gives til det enkelte barn, og det kræver 
forhandling med Undervisningsministeriet, før en kommune kan give 
asylbørn adgang til folkeskolen.

Som udgangspunkt skal asylbørnene i første omgang gå i særlige Røde Kors 
skoler, der oprettes indenfor 5 regioner i landet, og det er uvist i hvilket 
omfang de hen ad vejen vil blive udsluset til almindelige folkeskoler.
International forskning dokumenterer, hvor nødvendig og vigtig 
modersmålsundervisningen er, idet barnet derved bliver bedre rustet til at 
lære sprog nummer to. I Norge og Sverige får asylbørn derfor 
modersmålsundervisning. I Danmark er modersmålsundervisningen 
afskaffet, og lovforslaget tager ikke spørgsmålet op.

I Danmark findes ingen forskning, der kan bruges som grundlag for at 
planlægge en kvalificeret undervisning af asylbørn ud fra de særlige behov, 
som de har. Imidlertid er der i Malmö iværksat et projekt ”Socialt holdbart 
Malmö”, hvis formål er at reducere forskelle i befolkningens helbredstilstand. 
Herunder har projektet også belyst, hvordan børn fra andre lande kan bevare 
et godt helbred og en god udvikling gennem en hensigtsmæssig skolegang. 

Efter et langvarigt kommissionsarbejde, hvor alle relevante temaer er 
analyseret, er der i slutningen af 2012 kommet en samlet rapport, hvorefter 
man nu er i gang med en prioriteret implementering.

Man kan ønske, at politikerne ville tage ved lære af den viden, der her er 
kommet frem, og hvis resultater kunne give grobund for en langt bedre 
integration og give børnene langt bedre muligheder for at udvikle sig og lære 
ud fra deres egne evner også i Danmark.  

5.     Forslag fra Kongelunden om en demonstration mod regeringens planer 
om at sende uledsagede børn og unge tilbage til Afghanistan (ERPUM-
projektet)

Per Elvekær, Kongelunden, redegjorde for, at en gruppe i BfA havde arbejdet 
med problemstillingerne vedr. de uledsagede børn og unge. Gruppen havde 
indtil flere gange søgt foretræde for justitsministeren, men helt uden held. 
Per opfordrede til, at BfA på en eller anden måde reagerer overfor 
regeringen, at vi fortæller den, at vi ikke er tilfredse med de tiltag på 



flygtninge og asylområdet, som er sket, at der langtfra er sket nok, og at det 
ikke nødvendigvis handler om ændret lovgivning. Meget kan ændres uden 
lovændringer. Han fandt det meget vigtigt, at vi følger ERPUM-aktiviteterne 
nøje, idet Danmark sammen med Holland, England og Sverige pt arbejder 
med planer om at sende uledsagede unge tilbage til deres oprindelige land til 
særlige centre der, når deres opholdstilladelse udløber, når de bliver 18 år. 
Herefter kan opholdstilladelsen ikke forlænges, medmindre helt særlige 
forhold gør sig gældende.

Der er stor usikkerhed og uvidenhed om hvad der reelt sker med ERPUM-
projektet, det gælder også i politiske kredse, der arbejdes meget lukket.
Styregruppen lovede at prøve at få nogle oplysninger frem.

Endvidere blev det besluttet at søge foretræde for Udlændinge- og 
Integrationsudvalget i forbindelse med det lovforslag, som kommer til 
behandling den 23. og 25.april med det formål at gøre opmærksom på dels 
børnenes særlige behov, ikke mindst undervisningsbehovene, samt at gøre 
opmærksom på de lange ophold, som mange fortsat lider under. Mange i 
befolkningen tror, at meget er blevet meget bedre nu, hvor familierne får 
mulighed for at flytte ud af centrene uden at vide, at det forudsætter, at 
familierne skriver under på, at de vil samarbejde om udsendelse.

På forslag fra Henni Gelfer, Kongelunden, vil vi arrangere en demonstration i 
forbindelse med 2. eller 3.behandlingen af lovforslaget. En gruppe bestående 
af Karen Vad, Inge Lørring, Inge Mortensen og Henni Gelfer arbejder med 
det.

Sidste Nyt! BfA har fået foretræde for Udlændinge- og Integrationsudvalget 
tirsdag den 9.april, hvorfor demonstrationen som følge heraf er blevet aflyst.

6.     Nyt fra grupperne   

Bente Rich fra Lægegruppen fortalte, at Lægegruppen skal have et møde med 
udlændingeadvokaterne, der ligger inde med materiale om de asylansøgere, 
som har søgt om humanitært ophol, både om hvem der har fået ophold, 
hvem der har fået afslag samt om afgørelserne i de enkelte sager.
Fynsgruppen afholder et arrangement om civil ulydighed. Det foregår hos 
kunstneren Jens Galschiøt lørdag den 6.april
Jørn Nerup hilste fra Randers-gruppen, der har en begyndende kontakt til 
det nyoprettede center der.



7.     Eventuelt

Vi har brug for en revideret BfA-deltagerliste. Den sidste er fra 2010. Henrik 
Prehn laver en for Kongelunden, Susanne Graae laver en for Sandholm og 
Karen Mikel laver en for Avnstrup. De øvrige grupper bedes også udarbejde 
lister med navne, adresser, telefon og mail-adresser. Listerne mailes til 
Susanne Graae, tlf. 45 87 91 03, mail: sgraae@kabelmail.dk. Susanne 
samarbejder dem så til én liste. 

Hanne Geist oplyste, at en pixi-udgave af BfA´s 10 punkter nu ligger på 
hjemmesiden.

Under mødet gik hatten rundt, og Henrik Mottlau kunne ved slutningen af 
mødet oplyse, at der var samlet i alt 4.020 kr. ind til BfA, hvilket gav 
anledning til stor applaus. 


