
    BfA     DEMO ved Avnstrup den 24. oktober 2021
    Referat

Tovholdere Mette Roerup og Ruben Engelhardt

Siden sidst: 
a. Samtale med Anne La Cour fra Røde Kors. Hvordan kan RK beskytte børnene på centeret, når 
forældre hentes af politiet? (Efter at de irakiske kvinder var sat i Ellebæk fængslet i 3 dage).
Anne La Cour er ked af de situationen men ved ikke, hvornår politiet kommer. RK har selv taget 
kontakt til hjemrejsestyrelsen for at afklare situationen. De vil i øvrigt gerne tilbyde psykologhjælp 
efter de traumatiske oplevelser. (En af de unge piger Mette har kontakt til var bekymret for sin mor.)
I øvrigt meget positivt på Avnstrup: RK prioriterer at de unge fortsat kan gå i skole og uddanne sig.
b. Udflugt med pigegruppen fra Avnstrup. 
Mette Roerup oplever bare at de unge piger er så glade for sådan en tur: at de får et afbræk fra deres
triste hverdag. Mette vil gerne fortsætte en gang om måneden.
c. Borgerforslag Stop hjemsendelse af syriske flygtninge. Forslaget nåede de 50.000 støtter i sidste 
øjeblik. Og underskrifterne kommer stadig ind – d. 24.10.: 56.013 underskrifter. YES! Hvordan kan 
BfA følge op? Vi skal skrive læserbreve og holde gryden i kog. Rubens video “Hey minister!” som 
BfA har støttet er nu udgivet på YouTube og opfordrer i rulletekst efter filmen til at støtte 
underskriftindsamlingen - som fortsætter indtil borgerforslaget er færdigbehandlet i Folketinget. Se 
videoen her: Rubens Ballade: https://youtu.be/7mPhCyx0ONk Del gerne! 
d. De enlige mødre på Avnstrup havde glædeligt nok fået en mulighed for med børn at tage 2 døgn 
til Lalandia med Røde kors, så de var ikke til vores møde. De inviteres næste gang.

2. Aktionsdag den 13. november i hele landet. Tjek lokalt. I København bliver det på Blågårds 
Plads. Arrangører: Mellemfolkelig Samvirke, SOS mod Racisme, Dansk Flygtningehjælps Ungdom
(DFUNK) med flere. BFA-syriensgruppen deltager. Ruben vil gerne spille sine sange, hvis han får 
muligheden.

3. Filmen ”Children of the Enemy” vises i Grand Bio søndag 31. okt. kl. 10. Finn Parbst fra BfA 
organiserer en indsamling til de 5 børn, som stadig er i de syriske lejre. Primært til lægehjælp da de 
er meget svage. Se flyer nedenfor.
.

4. Link til valgkampbrev:
 https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/filer/Valgkamp%20brev%20okt%2021.pdf
 Kan sendes til de kommunalpolitiske kandidater eller  læserbreve til lokalblade. Det vigtigste er at  
 tage aktion. Evt. bruge spørgsmålene på offentlige vælgermøder. 
.

5. Evt. 
 En af de familier vi besøger på Avnstrup var blevet flyttet til et andet sted i corona-isolation, 
 da en  af dem var smittet. 
.

Pia Q: Den europæiske Menneskeretsdomstol har 14. sep. dømt Rusland for at sende syriske 
flygtninge tilbage. Se Michala Bendixens (Refugees Welcome) opslag. 23.10.2021: Om dommen 
ved Menneskerettighedsdomstolen: 
http://refugees.dk/aktuelt/2021/oktober/ny-menneskeretsdom-ingen-kan-sendes-tilbage-til-syrien/

STORmøde onsdag 24. november kl. 11-14. 

Næste møde på Avnstrup den 28. nov. kl. 14. (1. søndag i advent): Tovholdere Mette og Ruben
                                                           
                                                                                                         Referat : Mette og Ruben

https://youtu.be/7mPhCyx0ONk
http://refugees.dk/aktuelt/2021/oktober/ny-menneskeretsdom-ingen-kan-sendes-tilbage-til-syrien/
https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/filer/Valgkamp%20brev%20okt%2021.pdf


Alle danske børn og
deres mødre hjem

fra Syrien NU! 

Der er stadig 5 børn og deres mødre tilbage
i de Syriske flygtningelejre

Støt vor kamp for at få dem hjem!
Vi samler ind til støtte både mens de er i Syrienog når de kommer hjem.

Donationer modtages med tak 
på mobilpay 888307 eller regnr 9570 kto 13233276

Venlig hilsen
https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk og
https://repatriatethechildren.dk
Bliv medlem hos repatriate the Children (RTC)  -  Det koster 200,- DKK om året 
Find os på Facebook: støttegruppen børnene skal hjem fra Syrien NU!
      
                                                                                                                   eget tryk
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