
    BfA ved Avnstrup  –  Referat fra 27 januar 2021

      Vi var – som vi regnede med – kun en lille flok, 4 BfA´ere. 
Så vi tog kun fat i nogle af dagsordenens punkter og besluttede, at andre ville blive 
uddybet i referatet.

Ad 2 Den nye madordning:
Alle beboere har fået en mappe med billeder af varesortimentet fra udbyderen 
HØRKRAM.
De havde fået første levering i fredags. Der var desværre rigtig mange fejl, måske 
fordi der skulle bestilles på papir første gang. Rigtig mange fik forkerte varer, og der 
var lidt oprør. Men fremover kan der bestilles fra Ipad eller mobil. Beløbet første 
gang var større end fremover, fordi de formodedes at skulle købe basisvarer. 
Tilsyneladende var der ikke mange fejl ved leveringen i tirsdags, så vi må håbe det 
kommer til at fungere. Vi havde et par store piger ude at fortælle om ordningen og 
talte efterfølgende med et par familier om deres oplevelser. 
De fortalte, at hvis de ikke bestilte for det beløb de fik til rådighed, var pengene tabt. 
Det vil vi lige skrive til RK og høre, om det kan være rimeligt. 
Et par af beboerne havde opfordret til boykot af ordningen for at presse til at få 
kontanter, så de selv kan købe ind. Men det lød til, at de fleste godt ved, at det er 
nytteløst og hellere vil se at få ordningen til at fungere. De sagde, at det var gode 
råvarer, men at man tit kunne købe billigere på tilbud! Der var ting de savnede i 
sortimentet, vi opfordrede dem til at sige det til RK, da de tidligere har sagt at listen 
kan udvides.
Vi følger op på det og tager også kontakt til RK om deres oplevelser og om beløbene.

Ad 3:  UNHCR´s anbefalinger til Regeringen:
UNHCR har sendt et brev til den danske regering med 16 anbefalinger for at 
Danmark igen kan komme på rette spor i flygtningedebatten. Jeg (Mette F.) husker 
nogle anbefalinger gældende, familiesammenføring, opholdstilladelser ens for 
forskellige grupper, øget indsats mod statsløshed og overholde statsløsekonventionen.
Michala Bendixen har oversat brevet og det kan findes  på Refugees Welcome´s  
hjemmeside: http://refugees.dk/aktuelt/2021/januar/unhcr-opfordrer-danmark-til-at-
aendre-sin-flygtningepolitik/

Ad 4: Møderne med Hjemrejsestyrelsen. 
Er tilsyneladende gået i gang, men vi har ikke kunne tale med nogle af de beboere, 
der har været indkaldt til møde. Vi vender tilbage når vi hører mere.

Ad 5: Svar på Finns brev til Udlændingestyrelsen om madordning og meldepligt
her er svaret:  https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/filer/US%20svar%20om
%20Avnstrup%20150121.pdf
og her er brevet https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/filer/US%20%20%20Brev
%20fra%20Finn%20P%20%20290820.pdf
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Ad 6 Nyt fra Syriensgruppen :
Den 12 januar holdt gruppen, som bl.a. Mette er med i, møde over nettet. Vi aftalte, at
hver mandag sendes et brev til statsministeren fra et medlem af gruppen, de ligger på 
gruppens facebookside. Natascha fortalte om besøget i de syriske lejre sammen med 
Knud Foldschak. Han vil rejse en sag mod regeringen, da de helt bevidst har hindret 
hjemrejse for en mor og hendes 2 børn , hvoraf pigen på 4 år har fået diagnosen 
permanent stress og ADHD. Vi talte også om, hvordan vi kan starte en indsamling, så 
der kan købes varmt tøj til børnene. Det er ikke helt uden problemer, og Natascha vil 
komme med et forslag til næste møde. Vi kan ikke kun samle ind til danske børn, men
til de børn, der har behov for hjælp. Der vil blive lavet små videoer fra besøget og 
lagt ud på nettet blandt andet for at støtte underskriftindsamlingen fra gruppen 
”Børnene fra Syrien hjem NU”

Ad 7 Hans Dydensborgs forslag til aktivering af de voksne beboere:
Hans vil komme selv til et senere møde og uddybe siden ideer. Det håber vi lykkes 
når der åbnes lidt op igen,

Ad 8 Evt. 
Vi fortsætter med Avnstrupmøder hver fjerde søndag i måneden og håber det  snart 
lysner i forhold til corona. 
Næste møde: 28 februar kl. 14 – Mette Rorup og Nina Lørring er tovholdere
                      28 marts kl. 14
                      25 april  kl. 14

Nina gør opmærksom på de nyeste til tal på Udlændingeområdet. 
Se www.nyidanmark.dk → Tal og  statistik  → nyeste tal
Som omtalt i pressen var antallet af asylansøgere i 2020 det laveste i mange år – ca 
1550.
I statistikken, hvor tallene er opgjort 30.11.20, bemærker man, 
at de tre største grupper der søger asyl er Syrere, Eritreanere og Marokkanere. 
Desuden at anerkendelsesprocenten nu er helt nede på 46%.
At der har været 119 afgørelser om inddragelse af opholdstilladelser fra borgere fra 
Syrien (Damaskus). 
At der stadig kommer uledsagede mindreårige, omend færre – ca 150 i 2020
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