
BfA – Bedsteforældre for Asyl      

Referat af STORmøde 14.sep. 2015 i Humlebæk
med 39 deltagere    -    ordstyrer Ole Bergmann    -   referent Alice Gielfeldt

Ole Bergmann bød velkommen og foreslog, at vi først drøftede den aktuelle situation  omkring 
flygtningestrømmen.

Niels I. Meier m.fl. udtrykte vores frustrationer over flygtningepolitikken. 
Enighed om at Vibeke og Jørn Nerup skulle spørge tidligere ombudsmand Hans Gammeltoft-
Hansen om flygtninges ret til at søge asyl.

På spørgsmål om nogen i BfA har involveret sig praktisk i relation til flygtningestrømmen fortalte 
Arne Normann om et møde hos Mellemfolkelig Samvirke i deres gård, hvor 5–700 mennesker viste,
at de gerne ville gøre noget for de nye flygtninge. Se det af BfA udsendte referat: ”Hvad kan 
aktivister gøre ...”

Ingeborg Gimbel opfordrede til at skrive under på Mellemfolkelig Samvirkes 
underskriftindsamling.
 
Niels Stephensen orienterede om sprogundervisning af flygtninge, om de 6 niveauer og om behovet 
for, at der kommer danske samtalepartnere til  flygtningene. 
Kunne BfA gøre en indsats der? ( se senere under gruppedannelser )

Bente Rich fortæller om Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp som har undervisning og grupper 
som øver dansk gennem  samtaler.

Arne Normann spørger om vi skal gå ind i nye grupper omkring flygtningene i Sandholm eller 
etablere samarbejde med Venligboerne for at gøre noget praktisk for de nye flygtninge.

Ulla  Liberg nævner Kongelundens kvinder og børn, som også har brug for hjælp. Kan vi gøre 
noget der. Hvad med de uledsagede børn ?

Orientering om Sjælsmark Udrejsecenter og svar på vores spørgsmål.
Nina Lørring og Henrik Mottlau havde besøgt centerlederen, der desværre ikke kunne  komme til 
vores møde.   Det er Udlændingestyrelsen, der ejer hele området.
Der er pt. 80 mænd og 20 kvinder i hver sit område. Bor sammen 2 og 2. 
Det er hensigten, at de højst skal være der i 3 mdr.
På spørgsmålet om hvordan personlig frihed, værdighed og velfærd (Konventioner underskrevet af 
Danmark) tilgodeses henviste lederen til Kriminalforsorgens Værdigrundlag: ”Kunsten at balancere 
mellem det hårde og det bløde”. 
Det bløde ville dog blive prioriteret højst i lejren.

Mange når aldrig frem til centret, mange forsvinder under opholdet. 
Det gør man ikke noget ved  -  ”det er jo ikke et fængsel”.

Centret er politisk pålagt at praktisere motivationsfremmende foranstaltninger:
Alle skal spise i kantinen, der udbetales ingen lommepenge. 
Da (næsten) alle har IPads, er der ingen fjernsyn men effektivt internet. 
Foruden til de enlige mænd og kvinder skal der indrettes områder til familier og til ”tålt ophold”. 
Hvert område er særskilt indhegnet.



Der var forståelse for, at de, der er på tålt ophold, har det værre end livstidsfanger. 
De bliver jo dog normalt prøveløsladt efter 12 år.

Røde Kors varetager sundhed (som i Sandholm) samt  voksenundervisning og aktivering. RK skal 
til sin tid også varetage børnenes tarv med skole og børnehave.
Dansk flygtningenævn  har kontor i lejren og bistår med hjemrejserådgivning.

Frivillige må gerne komme på besøg, hvis de er inviteret af en beboer og anmeldt dagen før. Der må
dog højst være 5 pct. af det totale beboerantal som gæster på området!

Ulla Sandbæk orienterer om de tre nye love
De er lavet for at det skal være mindre attraktivt at komme til DK.
Alle høringssvar viser, at det har været prøvet; men det virker ikke.
Den reducerede integrationsydelse gør folk fattige, hjælper ikke folk i arbejde og der sker ingen 
integration.
Der vil blive taget initiativ til at samle 50.000 underskrifter og dermed få folketinget til at tage 
lovene op til nyvurdering.

Jørn Nerup fortalte om Folkemødet på Bornholm.
3  velbesøgte møder som mest handlede om børn samt succes med og ros til Ninna Lørrings 
flygtningespil. Der var en meget positiv stemning omkring vores aktiviteter.
Stor opfordring til at deltage i næste års folkemøde.

Initiativer i efteråret
Forslag om møde i Politikens Hus, Arbejdermuseet (entré) og Ørestads Gymnasium.
Forslag om støtte til Politikens indsamling af penge til  fritidsaktiviteter for flygtningebørn i et år. 
Arne Normann foreslår, at BfA'ere kunne forlænge det ud over det første år ved aftale om at betale 
et fast beløb om måneden. (Se grupper sidst i referatet).

Arne fortæller om fakkeltog fra Fredens bro til Christiansborg d. 6.okt. kl. 17-20 (Folketingets 
åbningsdag) arrangeret af  Venligboerne i København. 
Arne har opfordret dem til at gøre det til en landsdækkend aktion. 
BfA opfordres til at deltage  med bannere og plakater.
Arne tager kontakt til  venligboerne for at koble os på deres aktiviteter d. 6.okt.
Jørn Nerup fortæller om en henvendelse fra Højskolernes sekretariat om et samarbejde vedr. 
flygtninge og højskoler , hvis der er nogen som vil være med i en gruppe, som arbejder videre med 
dette.

Irakergruppen talte om sprogundervisningen, hvor man selv skal betale for niveau 2  -  nu niveau 3, 
som kræves af flygtningene for at få arbejde.

Mod til mangfoldighed.
Bente Rich refererer fra et møde med denne titel afholdt d. 31. aug. i lånte lokaler hos 
Mellemfolkeligt Samvirke. 10 deltagere fra hele landet, inviteret af initiativtagerne, Nadja 
Manghezi og Bente Rich, drøftede, om der var behov for at starte et nyt initiativ mod den 
fremmedangst, der var kommet frem ved Folketingsvalget - og som især deltes af mange uden for 
de største byer. Vi forestillede os et løst netværk med den opgave at dele viden om iværksatte 
initiativer til inklusion af mennesker med en anden etnisk og kulturel baggrund – og med den 
hensigt at fremme en synergieffekt. Ved mødet blev der orienteret om mange igangværende tiltag 
med god slagkraft. Det blev også diskuteret, hvorledes “gode historier” fra vort arbejde kan 
udbredes mere, så befolkningen i større omfang kan få indtryk af, at en indsats faktisk nytter.



Efter en god debat sluttede mødet med enighed om, at deltagerne skulle overveje i den kommende 
tid, om vi kunne/skulle skabe noget mere langvarigt og holdbart, og formentlig afholde endnu et 
møde.

Siden er der sket så meget på flygtningeområdet med en hurtig og omfattende mobilisering af gode 
kræfter, at vort initiativ måske er blevet overflødiggjort. 

Introduktionsbrochure og -kursus for nye bedsteforældre.   
Niels Stephensen fortæller om Styregruppens forslag om en pjece. 
Niels Meier sender en gammel kronik med BfA's oprindelseshistorie.
Nina Lørring (sygemeldt) har lovet at lave det første introduktionskursus.

Uden for dagsorden  -  Valg til Styregruppe
Ny BfA  Karin Majgaard bekræfter savnet af en introduktionsskrivelseKarin blev straks valgt ind i 
styregruppen i stedet for Ulla Sandbæk, der skal passe folketinget.

Økonomi    Efter alle kendte udgifter er der kr. 25.000 til rådighed

Der blev dannet arbejdsgrupper  -  der er plads til flere i alle grupper:
Gruppen vedr. BfA's historie/pjece: Ingeborg og Jørgen Gimbel??, Karin Majgaard
Philip Hollingbery vil gerne oversætte til engelsk
Gruppe vedr. danskundervisning: Lea Kirk, Birthe Hollingbery, Ingrid Steinitz, Arne Normann
Gruppe vedr. videreindsamling af politikens indsamling af penge til flygtningebørn
Jørn Nerup, Arne Normann, Susanne Graae,

Eventuelt
Ulla Liberg fortæller om et par som .har inviteret to flygtninge brødre med til jul m.m  De kommer 
også med til møderne i Kongelunden. Det er et  fint eksempel til efterfølgelse.

En tidligere nattevagt fortæller om sine år på Svaneparken som på et tidspunkt husede unge enlige 
flygtningemænd som kom til hende om natten og fortalte om deres savn efter familien og græd 
deres modige tårer. Om dagen var de store og stærke; men ikke om natten.

Idé til  at møde nye flygtninge:  Lav  en  café og inviter nye flygtninge til at mødes med danskere, 
det er en god vej til at skabe  kontakter. 
Det er vigtigt at starte på neutral grund og at der ikke bliver indblandet økonomi.

Næste stormøde d. 12. nov. i Trampolinhuset.       sæt X i kalenderen
Lissie Thording foreslår et indlæg, der neutralt kan oplyse os om sammenhænge for 
asylpolitikken/asylansøger i relation til retsforbeholdet. 
Det kunne f. eks gøres af Rebecca Adler-Nissen eller Rasmus Nørlem Sørensen
Lissie fortæller om et møde i Odense med dette emne 19. oktober kl. 19.

                      
                                                                                                             Alice/henrik 


