
         Referat fra Avnstrup    møde lørdag den 23. april  2022  

Solen skinnede og vi var en god flok BfA´ere der mødtes og slog os ned. Det er
dejligt, at vi nu har tre kvinder fra lokalområdet med. Og en særlig velkomst til to andre der
var her for første gang, Peter fra Kalundborg og Ete fra Hedehusene.
Vi prøvede at være hurtige med dagsordens punkterne, fordi vi inviterer beboerne til at 
komme ved14.30-tiden  og tale med os over en kop kaffe/te og lidt knas. Der kom rigtig 
mange kvinder og børn bl.a. en ny beboer – en syrisk kvinde med tre børn. Det meget 
positive var, at der blev lavet aftaler om besøg og om lektiehjælp mellem et par BfA- 
kvinder og et par beboere. Og inden vi gik, dukkede der en stor gruppe gamle kendinge fra
Sjælsmark op, kurdiske kvinder og deres børn i alle aldre. Så dejligt at se dem igen. 
Der blev snakket og udvekslet telefonnumre. 
Ruben var der ikke denne gang, så vi fik ikke sunget.

Her kommer så referatet:
1. Siden sidst
a. Lillian Pagsberg og Finn Petersenopdaterede os på begivenhederne med den 
kurdiske kvinde Ghadam. De havde lige haft tvillingedrengene med i skoven. Far 
og børn er meget præget af oplevelserne, tør ikke sove på deres værelse. Der er 
blevet etableret mulighed for en psykolog, der vil kunne tale med familien på farsi. 
Ghadam er stadig i Ellebæk, da hun forleden fyldte 40 år kom Røde Kors med 
lagkage. I starten af uge 17 skulle Flygtningenævnet meddele om de vil genoptage 
deres sag. 

b. Mette Roerup refererede kort fra den støttedemo, der havde været ved 
Christiansborg slotsplads den 17. april. Det var en uheldig dag – påske – 
fremmødet var dog rimeligt og talerne fine – men ingen presse m.v.!
  
c . Efter sidst at have drøftet den urimelige meldepligt som beboere stadig er 
underlagt på andet år med to gange daglig, har Mette på vegne af BfA skrevet til  
Hjemrejsestyrelsen og Udlændingestyrelsen om meldepligten på Avnstrup. Da 
børnefamilierne flyttede fra Sjælsmark (med tre ugentlige gange meldepligt) lovede
Udlændingestyrelsen som stod for det på daværende tidspunkt, at de ville arbejde 
hurtigt på en anden, måske digetal løsning, både fordi det var ressourcekrævende 
for US og besværligt for beboerne. Siden er der ikke sket noget. Det har vi nu rettet 
henvendelse til styrelserne om med en kraftig anbefaling om at afskaffe to gange 
daglig meldepligt og indføre en anden løsning snarest.

2. BfA skal igen forsøge at få FN's børnekonvention integreret i dansk lovgivning.
 Bente Rich gjorde opmærksom på, at det havde været forsøgt også i denne 
regerings tid, og at det nok ville blive svært at få det egennem. 
Knud Vilby og Mette Rorup arbejder videre på sagen og vil tage forskellige 
initiativer:



Kontakte de socialdemokratiske folketingsmedlemmer.
Kontakte regeringens tre støttepartier
 Oprette et borgerforslag om integrering af børnekonventionen i lovgivningen.
Red barnet og Repatriate the Children støtter foreløbig forslaget. Og der bliver 
arbejdet på stillere. Vi drøftede forskellige muligheder for personer der kunne være
medstillere.

3.  Vi (Avnstrup BfA´erne) har planlagt en forårsfest på Avnstrup i lighed med den 
sommerfest vi lavede i juni sidste år:    Søndag den 22. maj kl 14 -16  
Vi håber at se mange af de BfA’ere der ikke har deres gang så tit på Avnstrup – og 
vender tilbage med hvad vi evt. behøver hjælp til.
Foreløbig har vi aftaler  med Ruben om musik for og med børnene. Vi starter på 
pladsen og flytter derefter om i haven, hvor der vil være lege,  konkurrencer og 
bespisning af en slags.
Vi drøftede ideen med de fremmødte beboere og der var god tilslutning. Vi vil når 
det nærmer sig bede RK om at reklamere på deres interne portal. 
Og BfA´erne får også senere en invitation, men kryds datoen af nu. 

4. Evt.
Datoer:
- Stormøde BfA torsdag d. 19. maj kl 11-14 i Netværkshuset, Gentofte
- Forårsfest på Avnstrup søndag den 22. maj kl. 14-16 
Næste demoer/ møder:
-  Sjælsmark BfA søndag d. 12. juni kl. 14
- Avnstrup BfA lørdag den 25. juni,    Tovholdere: Mette Roerup og Nina Lørring

                     
                                   Forårshilsen fra referenten 
Nina

PS. Inden jeg har sendt referatet ud er der nyt om Ghadam. Hun blev fredag løsladt
fra Ellebæk. Flygtningenævnet genoptog Ghadams sag men fastholdt afslaget og 
hurtig tvangsudsendelse. Dansk Flygtningehjælp indbragte straks sagen for FN, 
der meget hurtigt svarede, at de ville behandle sagen. Familien får derfor nu 
processuelt ophold, og den traumatiserede familie er nu samlet igen. 
Sagsbehandlingstiden i FN er 3-5 år.


