Bedsteforældre for Asyl - MØDE VED AVNSTRUP 23. juli 2022 - REFERAT
Tovholder Mette Roerup og Nina Lørring
Vi var 7 BfAére – og da det begyndte at regne rykkede vi ind i sofaerne i forhallen.
Der kom rigtig mange beboere – voksne og børn ved 14.30 tiden, så der var god afsætning
på vores medbragte frugt, saft og sodavandsis mv. Vi sørger for inden mødet at give nogle af
vores kontakter blandt beboere besked om at komme og hilse på og få en snak – og gerne
få andre med.
Grunden til at vi har ændret vores møder til lørdage, er at der var en del af beboerne der
var i kirke om søndagen eller på fast familiebesøg.

1. Siden sidst
a. Fayeza og hendes familie har fået genoptaget deres sag. De er flyttet til Ålykkecenteret i Løgumkloster. De er glade for centret, men Fayeza ved ikke om hun får
mulighed for skolegang.
b. Pigetur til København og fodbold i Køge. 7 piger deltog heraf 2 "nye".
Meget vellykket, de er så glade for de ture, og Mette er glad for det det kan fortælle om
deres hverdag.
c. Ny voxmeter undersøgelse viser, at danskerne ikke er enige i regeringens
flygtningepolitik. Især på visse områder som udvisning af syriske flygtninge samt
adskillelse af familier har ikke opbakning i befolkningen. Ligeledes er der flertal for at de
danske børn i syriske fangelejre skal hjemtages sammen med deres mødre. Vi skal blive
ved med at presse støttepartierne til at følge op på disse sager.
d. Hjemrejsestyrelsen er begyndt også at hjemsende mennesker til Afghanistan uanset,
at det frarådes af EU, og ingen andre lande mener, at Afghanistan nu er sikkert.
Sagerne hvor de ret få afghanske statsborgere som har søgt asyl inden for de sidste to år,
blev berostillet da ukainerne kom – og der er stadig ikke kommet afgørelser.
Mht. gruppen af de afghanere der blev evakueret ved Talebans overtagelse, læs en
udførlig beskrivelse på ” refugees.dk ” Hvordan gik det med de evakuerede afghanere”.
2. Hjemrejsestyrelsen intensiverer deres indsats for hjemsendelse af iranere og sender
syriske asylansøgere i Ellebækfængslet. De to gamle svækkede forældre til en gruppe
unge der er indsat i Ellebæk er anbragt på Kjærshovedgård og kan slet ikke klare sig
selv. Uanset sag er det fuldstændig inhumant at anbringe så syge mennesker der.
3. Eventuelt:
- Vi talte om mulige ture/udflugter for beboerne. Ete har en ide, som hun går videre
med hos Røde kors. Ellers må vi erkende, at vi ikke har så mange kræfter til at lave ture
som dem vi lavede da familierne boede i Sjælsmark. De af os der har kontakt til enkelte
familier laver småture eller besøg med familierne eller børnene alene.
- Mette Roerup håber at kunne fortsætte turene med de unge piger, da de selv foreslår
mål og får hinanden med – og de er opmærksomme på hvis der er kommet nye unge.
- Der bliver igen brug for transportstøtte til nogle af de unge der er over 18 år, vi er
bekendt med 4, der skal til Roskilde, Lyngby og Kbh. Bidrag gerne til BfA’s konto i
Skjern Bank reg.nr. 7780 konto 1930 866 - mærk beløbet ” transport”.
- Nogle af de unge piger vil gerne hjælpe med rengøring m.v., henvend jer til Mette
Roerup, hvis det kan have interesse.
Næste møder Avnstrup lørdag d. 27. august kl. 14 - Sjælsmark 14. august kl. 14
Folkemøde Møn den 19. og 20. august
Referent Nina Lørring

