Bedsteforældre for Asyl Stormøde d. 31. maj 2017 kl. 12-15
Netværkshuset Ericavej 149, Gentofte - nær S-tog: Kildebakken
Ingeborg Gimbelbød velkommen til oplægsholder Søren Vibe Petersen og de 28 bedster
Dagsorden :
Søren Vibe Petersen: Dansk asylpolitik i bisidderperspektiv. De asylansøgere, Søren har
mødt, er ofte mennesker med uddannelse, kompetence og midler; men som er kommet i unåde
i deres land pga. deres holdninger.
Han fortalte også om, hvor umuligt det er for en asylansøger at få lov til at arbejde i Danmark
på trods af god uddannelse og med gode danskkundskaber f.eks. som læge.
Vi fik igen beskrevet den uværdige arbejdsgang, som enhver asylansøger skal igennem. Hvis
det skulle være ordentligt skal de ud i samfundet og have et arbejde.
Vi fik et eksempel på, hvor anderledes asylansøgere som kommer til Tyskland bliver
behandlet, idet de får en bolig samt penge samt lov til at søge arbejde samtidig med at deres
asylsag kører. Og de får tre samtaler om deres sag indenfor de første 14 dage!
Forvaltningsloven § 3 fortæller om regler for en bisidder, men de fortolkes meget forskelligt
rundt om i landet. Dernæst fortalte han om nogle sager, som han har været involveret i - det
var triste historier.
Forslag om at samle en gruppe af BfA som gerne vil arbejde som bisiddere, som kunne finde
ud af reglerne og arbejde efter dem fremsat af Ulla Liberg.
Michala Bendixen: Præsentation af Refugees Welcome’s nye hjemmeside.
Michala ser ikke så sort på asylsager, som Søren. Michala havde oplevet mange asylansøgere,
der prøvede at snakke sig til ophold uden om sandheden. Systemet er nødt til at være
nærgående i arbejdet med at finde det sande asylgrundlag.
Refugees.dk hjemmeside fortæller om alle de informationerne en asylansøgere har brug for
Refuges Welcome har svar på alle de spørgemål som asylansøgere stiller.
Desuden fortælles historierne om asylansøgere og deres sager samt meget andet.
Man vil kunne blive medlem og give bidrag. Økonomisk støtte er afgørende, især fordi der
ydes et tilskud til børn, der venter på familiesammenføringer, idet staten ikke mere betaler.
I øjeblikket venter 50 børn, der har fået familiesammenføring men mangler penge til en billet.
To nyhedsbreve: læs dem og skriv til os om, hvad vi mangler eller som skal rettes m.m.
Michala opfordrer til medlemskab - fortæl om os - følg os på Facebook.
Spørgsmål fra salen: Kan du hjælpe os med at blive bisiddere?
Michala svarer: ”Det er meget svært og tidskrævende at være bisidder. Jeg vil kun være
bisidder for et mennesker som jeg kender, fordi det bygger på tillid.
For ti år siden ville jeg synes, at lave et kursus ville være en god ide. Det synes, jeg ikke i dag.
Det er for svært. Vi har prøvet at lave et forløb i Trampolinhuset, men det fungerede ikke.

Nedsættelse af arbejdsgruppe: BfA´s fremtid.
Følgende meldte sig til arbejdsgruppen :
Karin Majgaard, Lea ?, Mette Roerup, Lissie Thording, Margrete Tjalve, Birgit Skovmand,
Marianne ? (kirkemarianne@gmail.com)
Første møde i gruppen er d. 9. august.
Alle kan sende input og forslag til Karin Majgaard: karin.majgaard@outlook.dk.
Eventuelt. Vi skal have en ny webmaster. Hvem vil?
Ingen meldte sig, så derfor efterlyses her en person som kan og vil.
Henvendelse til Henrik: post@henrikmottlau.dk
Næste STORmøde d. 12. sept. kl. 11 igen i Netværkshuset Ericavej 149
Mulighed for rundvisning i huset kl. 10.30, hvis mindst 8 tilmelder sig

