
Referat af Bedsteforældre for Asyls  møde  foran Sandholm           
                         Påskesøndag d. 20.04.14
16  mødt i påskesolen     -    tovholder Henrik Mottlau - referent Ulla Mottlau . 

1. Status for 1. maj
Bent Ingerslev efterlyser flere gode kræfter! Bent laver et skema med opgaver og  
bemanding. Ole Bergmann har køretilladelse og kommer med telt, bord, banner, 
flyers og underskriftindsamlingsudstyr.  

2. Grundlovsdag Hvad gør vi?
Det besluttedes ikke at lave noget koordineret bedsteforældrearrangement - det er 
for tæt på Folkemødet. Men enhver kan jo stille op og stille spørgsmål til en 
politiker. Det havde Bente Rich god erfaring med sidste år i Odense.

3. Nyt om Folkemødet
De 10-12 bedsteforældre i folkemødegruppen er langt med planlægning. Nina 
Lørring oplyste om de 3 mødearrangementer: Fredag d.13. juni er Etik valgt som 
tema med fokus på det umenneskelige asylsystem. Her vil Biskop Keld Holm fra 
Århus, Børnerådsformand  Per Larsen samt  Bente Rich være nøglepersonerne. 
Lørdag d. 14. vil fokus være på de lange asylsager, hvor især børn rammes hårdt. 
Mimi Jacobsen har lovet at deltage. Søndag d. 15. kommer juraprofessor Eva 
Smidt og professor Martin Sodemann. Detaljeret plan rundsendes, når den er 
klar.    

Henrik efterlyser skarpe og nærgående spørgsmål til politikerne. 

4. Der mangler tovholder / Referent til d. 4. og 18. maj
    Inge Lynge meldte sig som referent d. 18. maj
    HVEM vil næste gang d. 4. maj?  Det HASTER! 

5.Eventuelt
Bente Rich informerede om en ulykkelige sag om psykisk syg afghansk mor med 
2 små børn, der står til umiddelbar udsendelse. Læs om sagen på Asylrets 
facebook-side : facebook.com/Asylret.dk . Du opfordres til at maile til 
Justitsministeren om at ændre afgørelsen. 

Bente Rich og Nina Lørring oplyser om fejl i sagsbehandlingen med 
manglende hensyn til kvinden og børnenes tarv ved udelukkelse af deres 
rettigheder.

Sven Erik Jensen omtalte kritikken på forrige møde, hvor beslutningsprocessen 
om starten på BfA's underskriftindsamling blev anfægtet. Jørgen Kirkegaard tog
kritikken så personligt, at han valgte at stoppe sin uvurderlige indsats i alle de 
syv år BfA har eksisteret. På denne Påskesøndag gav alle udtryk for, hvor meget 
vi vil savne Jørgen: "Hvor vigtigt det er, at BfA holder sammen og alligevel giver 
hinanden plads til at blomstre".  

Flere udtrykte, at underskriftsindsamlingen på Kultorvet ramte mediernes debat 
vedrørende den manglende opfyldelse af FN's børnekonvention. Folk var meget 
positive og den nære kontakt, gjorde folk interesserede. 

Mødet sluttede som vanligt med "Barndommens land".         


