Referat fra Stormøde d. 6. maj 2015 i Sættedammen.
Ordstyrer Knud Vilby

Referent Alice Gielfeldt

1. Stinne Dunker og Isabel Hannah Ravn fra Røde Kors Hjemrejserådgivningensteam som fortalte om de overvejelser Røde Kors
havde haft, før de påtog sig den af Folketinget vedtagne hjemrejserådgivning.
Desuden om hvilke erfaringer de har haft med de svære samtaler med asylansøgningerne.
Formålet med teamet :
At give asylansøgerne mulighed for at træffe beslutninger på et oplyst grundlag - ikke at påvirke dem til at rejse hjem !!!
At opsøge og tilbyde informationer og rådgivning til afviste asylansøgninger. Den individuelle rådgivning er anonym,
og der er god tid til at samtale deres sag og deres muligheder igennem.
Rådgivningen er meget søgt af asylansøgerne, behovet har været langt større end Røde Kors havde forventet.
RK har videreuddannet medarbejdere, så der er en fast rådgiver på næsten alle centre og ugentligt besøg på resten.
Der bliver givet råd og informationer om mulighed for støtteforanstaltninger til hjemsendelserne.
Der kan kun ydes økonomisk støtte til hjemsendelse hvis asylansøgerne samarbejder om hjemsendelsen.
Rådgivningsteamet samarbejder med alle de instanser, som er involveret i hjemsendelserne: US, Rigspolitiet, Udenrigsministeriet,
Dansk Flygtningehjælp.
Folk uden afslag kan også komme til rådgivning. Der er en anonym telefonrådgivning for alle på tlf. 2910 3933.
Dansk Flygtningehjælp har rådgivningen på de kommunalt drevne centre, mens RK´s team har rådgivningsopgaven på RK Centre.
2. Justitsministereriet har udsendt forslag til ændring af udlændingeloven. Det drejer sig om ændringer i behandlingen af
humanitære opholdstilladelser. Forbedring eller status quo ?
BfA er på høringslisten og vi har lavet et høringssvar. Det er udsendt inden Stormødet.
Nina orienterer og uddyber vores høringssvar. Godt reageret.
3. Valg til styregruppen. Alle undtagen Ingrid Hjarnaa er villige til genvalg. Nyvalgt blev Mette Roerup, mailadresse
metteroe@hotmail.com, mobil 40433661. De 8 genvalgte medlemmer er Ulla Sandbæk (form.), Ole Bergmann (sekr.),
Henrik Mottlau (kass.) Susanne Graae, Nina Lørring, Alice Gielfeldt, Kirsten Bitsch og Lissie Thording.
4. "Informations bazar" i Center Sandholm lørdag den 9. maj kl. 10 - 15.
Der kommer repræsentanter fra mange organisationer. Det foregår i den store sal i Sandholm.
Gerd og Birthe stiller op om formiddagen. Mette Roerup og Susanne Graae om eftermiddagen.
Asylansøgerne er meget interesserede i at få at vide, hvor de kan få rådgivning.
5.Økonomi. Henrik orienterede om økonomien pr. dato.
Der er en beholdning på ca. kr. 9.000 efter at kendte udgifter til Folkemødet er betalt.
6.Bornholmergruppens orientering om program, events, tekst til flyers osv .
De tre debatmøder :
Torsdag 11/6 kl. 16.15 : ” Det gode møde – mellem flygtninge og lokalbefolkning ” . Repræsentanter fra nyopståede
frivilliggrupper – Hillerød byder flygtninge velkommen , Venligboerne, Bornholmske Flygtningevenner, måske flere – og fortæller
om deres erfaringer med at byde asylansøgere og flygtninge velkommen rundt i landet.
Lørdag 13/6 kl. 17.45 ” De uledsagede flygtningebørn – hvad bliver der af dem ? ” .
Deltager Anne la Cour Vågen, Asylchef, Dansk Røde Kors. Eva Singer, Asylchef, Dansk Flygtningehjælp. Lisbeth Laurberg, Centerleder
Børnecenter Vestervig, Thisted kommune. Jørn Nerup, professor dr med, BfA.

Søndag 14/6 kl. 11.30 : ” Asylbørns retstilling – overtræder Danmark stadig Børnekonventionen ” .
Deltagere Peter Lissau-Jensen, mødeleder. Lone Loklindt, folketingsmedlem, Radikale Venstre.
Bente Rich, børne- og ungdomspsykiater, BfA.

Desuden forskellige aktiviteter ved vores lille telt: besøgende kan teste deres viden om asylansøgere gennem en tipskupon, rafle sig
til en opholdstilladelse, spille et dilemmaspil om flugt fra Syrien samt sætte ønskesedler på ” Håbets træ”, som vi også vil trække
rundt med på området.
Bornholms Borgmester Winni Grosbøll vil modtage træet ved Folkemødets Sekretariat i Nordhallen på den sidste dag.
Desuden gæster Trampolinhuset os to gange ved vores telt og vi er inviteret til at fortælle om vores arbejde i Fredsteltet om
fredagen.

Som det ser ud nu er der 20 BfA´ere tilstede på Bornholm til at dække vores aktiviteter – og vi kan stadig bruge flere der vil tage en
tjans en halv dag eller mere. Henvend jer til Nina Lørring ninaloerring@mail.dk
7. Nyt fra øvrige grupper og aktuelle sager. Hvad sker der med hjemsendelserne af afghanerne og vores longstayers.
Gyda orienterede fra Irakergruppen, bl.a. om det fine optog ved Allerød Station arrangeret af lokale til støtte for to irakiske
børns ophold.
Vores liste af longstayers er drøftet med Røde Kors, men sker der mere ?
Lykkeligvis har to af kvinderne på listen fået ophold - den ene efter Stormødets afslutning
Lissie fra Odense gav en meget grundig orientering om status på myndighedernes hjemsendelse af afviste afghanske flygtninge,
herunder også børnefamilier. Stor applaus til Lissie for det flotte indlæg.
8. Evt.
- Hanne Geist meddeler at Baunehøj Efterskole ophører med sommerophold, som de har gennemført en del år for
asylansøgerfamilier o.a. De har et pænt pengebeløb til overs og vil skænke dem til BfA. Hanne foreslår, at vi giver dem videre til
Michala Bendixens nye projekt : en online infosite om flygtninge i Danmark. Stor tilslutning til det fra de forsamlede.
- Oktober Radio inviterer os til at deltage i et program om os selv og vores arbejde. Styregruppen foreslår dem evt. at sende
fra Bornholm
- BfA er inviteret til at deltage i Minoriteternes Grundlovsdag , som finder sted på plænen ved Den Grå Hal på Christiania
og evt. at få en stand. Pga Folkemødet har vi ikke tid eller kræfter til en officiel deltagelse. Mette Roerup deltager muligvis.
- ” Børn på flugt dag ” afholdes for tredje gang i VerdensKulturCentret på Nørrebro d. 30. august.
Vi er inviteret til at være med som frivillige . Vi takker – og vender tilbage med mere information, når dagen nærmer sig
ag/hm

