BfA møde Avnstrup d. 23. januar 2022
Tovholdere Mette Roerup – Nina Lørring

Referat
Vi var en lille flok der mødte op, deriblandt Lene Kjær.
Da der var en del corona på centret, gik ingen af os på besøg bagefter, som vi plejer.

1. Siden sidst:
a. Mattias Tesfaye har været til møde i EU. Her blev Danmarks flygtningepolitik virkelig udskammet som værende umenneskelig, usolidarisk og ikke i
overensstemmelse med EU's flygtningepolitik. Tesfaye fastholder, at Danmark
har en fair udlændingepolitik og beskytter dem, der har brug for det. Det ser
dog ud til at han ikke er glad for den meget negative omtale der har været i
international presse! Se Mettes debatindlæg i Politiken d. 27. jan.:
https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/filer/Mette%20i%20Pol.%20270122.pdf
b. Trampolinhuset åbner igen den 28. jan. som weekendtilbud i Apostelkirken.
Der er åbent fredag og søndag fra 14-20 med aktiviteter, madlavning og
juridisk rådgivning. De håber at se mange af de tidligere og nye brugere.
https://fb.me/e/31czcBxBu
c. Røde Kors er blevet politianmeldt af en enlig mor. Det skyldes deres
adfærd, da politiet kom på "besøg". Lene Kjær kunne fortælle om tre andre
problematiske sammenstød mellem medarbejdere og beboere. Der er advokat
på i hvert fald en af sagerne. Lene følger problemerne videre. Og de BfA’ere,
der har kontakt med beboere, reagerer, hvis de hører om upassende adfærd.
Men vigtigt at vi ved, at det er et mindretal af de RK ansatte der har udvist
manglende empati i forhold til de sårbare beboere.
2. Mht forholdene på Avnstrup, besluttede vi at kontakte RK i en bestemt sag
for at høre hvad der ligger til grund for den – for os at se – urimelige beslutning
der er truffet i forhold til en enlig mor og hendes to børn .
Det er ikke uproblematisk for RK at være driftsansvarlig på et udrejsecenter!!
3. FN dag mod racisme den 19. marts. I hele landet organiseres aktiviteter og
demonstrationer. Mellemfolkeligt Samvirke vil koordinere og støtte grupperne.
På stormødet kan vi diskutere om og hvordan, vi kan deltage.
Hvad skal vi prioritere hvis vi deltager:
- Fratagelse af opholdstilladelser for syriske asylansøgere
- Luk udrejsecentrene
- Hjemtagelse af de sidste 5 danske børn og deres mødre fra syriske fangelejre
4. Evt.

Stormøde den 1. februar kl. 11
Næste møde Sjælsmark d. 13. februar - Avnstrup d. 27. februar.
FN-dag mod racisme den 19. marts. Nærmere besked om sted og tid.

