
 BfA ved Avnstrup d. 25.07.21 
  Tovholdere Mette Roerup og Nina Lørring

Der var stort fremmøde - dejligt. Vi var omkring 15 BfA´ere og en hel del beboere, kvinder og børn 
Særligt velkommen til en ny BfA´er Charlotte Bjørke og hendes mand, samt til Lene Kjær, som var 
på besøg hos de enlige kvinder på 4. sal. 

1.  Siden sidst
a. Mette opfordrede os til at  booste to vigtige Borgerforslag. Det ene (FT 07167) om en
    mere human flygtningepolitik, der udløber den 28 august.  
    Det andet (FT 07831) er om hjemsendelsen af de syriske flygtninge fra Damaskusområdet. 
    Arne Normann gjorde opmærksom på, at det åbne brev til Regering og Folketing underskrevet af
   1000 personer med tilknytning til dansk kirkeliv, nu kan tilsluttes af andre. Send en mail mærket 
   ” Åbent brev ” til aabentbrev21@gmail.com – med navn, by og evt. arbejde eller funktion
    Rasmus Stoklund har siden udtalt, at protesten ikke gør større indtryk på ham end hvis 1000
    skorstensfejere havde udtalt sig !!! 

b. For første gang hører vi om tvangsudsendelser i Avnstrup: 
    En mor og et 2 årigt barn blev afhentet på deres værelse med henblik på deportation. 
    En af de fremmødte kvinder havde overværet afhentningen,og hun forklarede på engelsk 
    hvordan hun havde set den dramatiske deportation og hævdede, at der først var 5 civile – måske
   den ene var tolk -og  senere kom der 4 civilklædte mere, at moren fik hænderne samlet med
   strips på ryggen, og at det skrigende barn blev båret af en kvinde,  der gik bagefer moren. 
    Centerleder Carsten Isaksen havde til BfA samme dag forklaret, at der kun var tre betjente og en
     tolk samt to  RK medarbejdere, der skulle prøve at undgå panik hos de øvrige beboere. 
    Et par dage efter var der endnu en deportation, en mor med en 14 årig søn, der blev fikseret
    med strips. 
    Det er svært for os der ikke var til stede, at vide hvordan deportationerne er foregået, vi kan kun 
    opfordre Rigspolitiet til at udvise størst mulig hensyn til børnene ved fremtidige afhentninger.

c. Sommerferien på Avnstrup. 
Mette fortalt om en lige overstået sommerlejr arrangeret af Ungdommens Røde Kors, tre 
vellykkede dage med ca. 20 børn mellem 7 og 12 år. 
Nina var videde om en anden sommerlejr på en hel uge for nogle af børnene.
Nogle af de fremmødte kvinder kunne ikke forstå forskelligheden i tildeling af tilbud til børnene. 
Carsten Isaksen havde orienteret os om, at børnehave, vuggestue og klub er åbent hele sommeren,
og der er en aktiviteter i centret eller ud af huset med forskellige børnegrupper. I den kommende 
uge er der cirkusuge.
Desuden vil der via en fondsbevilling blive tilbudt et kort ferieophold til alle familier til september. 
Hvis beboere (de voksne) skal på ferie væk fra centret, skal der søges tilladelse hos 
Hjemrejsestyrelsen, og der bevilges kun to overnatninger. Nina har uden held forsøgt dispensation 
for en meget sårbar  familie, og har måtte sige nej tak til to tilbud fra frivillige om at stille 
sommerhus til rådighed.

d. Flygtningenævnet har - som omtalt i medierne - givet ophold til 2 unge syriske kvinder.
En del andre inddragelser skal prøves i Flygtningenævnet den kommende tid. 
Der er stor frygt hos   mange syriske familier for deportation og adskillelse af forældre og børn!
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2. Folkemøde på Møn i Stege fredag og lørdag den 20. og 21. august.
BfA har 3x6 m telt ud for Storegade 45 og vil derfra opføre diverse aktiviteter, bl.a. Håbets træ, 
musik og sang af Ruben samt en quiz. Program kommer først i august. 
Desuden bliver der to større debatter i debatteltet på Kirketorvet:
Syriens-gruppen har arrangeret en debat lørdag kl. 12:
Natascha Ree Mikkelsen og Knud Foldschack vil fortælle om R.C.T.s arbejde for at få alle danske 
børn og deres mødre hjem. Knud Vilby har lovet at være ordstyrer.
Samme dag har BfA en debat kl. 16:
”Udviklingen på det udlændinge politiske område fra 2001 til i dag”  med indleder
Direktør i Institut for Menneskerttigheder Louise Holck
Derefter ”Hvad gør stramningerne med os som mennesker”   Biskob Henrik Stubkjær, Viborg Stift 

3. Nyt fra Centret. 
Under dette punkt talte vi meget om køkkenerne og kostordningen. Der er kakerlakker i køkkenet 
hos de enlig kvinder på 4. sal. Lene K havde set dem med egne øjne!, og overvejer henvendelse til 
Fødevarestyrelsen. 
Nina har siden været i kontakt med RK om kakerlakproblemet, og de siger, at der jævnligt er besøg 
af Skadedyrsbekæmpere, men at det er rigtig svært at komme til livs. Det er tilsyneladende et 
voksende problem i DK. Nina vil sende nogle råd til RK til mulig oversættelse om hvordan man selv 
kan forsøg at eliminere problemet, så der måske ikke skal giftsprøjtes for ofte (det skal gøres i tre 
omgange med 14 dages mellemrum).
Derudover hørte vi at det er meget vanskeligt for især en enlig forælder med kun et barn at få 
madbeløbet til at slå til, da mange af varerne hos udbyderen er ret så dyre. De enlige mødre som 
er placeret på 4. sal følte sig i det hele taget overset og tilsidesat. Der er ca. 20 mødre med et eller 
flere børn. Der er langt ned til haven og legepladsen, så børnene løber op og ned af gangen en stor
del af dagen!
Lene K vil lave en lukket FB-gruppe, så man målrettet kan støtte de enlige.
Flere BfA’ere vil gerne være bisiddere ved samtaler med Hjemrejsestyrelsen og andre,  og det kan 
også være muligt, at vi kan finde en eller flere kontaktbedster. Henvend jer gerne hvis nogen af jer 
vil være med til at gå ind i dette. Så  må vi se hvordan vi kan komme videre med det.

4 Evt.
   Den afghanske regering har bedt omverdenen om ikke at hjemsende flygtninge pt., grundet den
   meget ustabile situation efter de amerikanske soldaters tilbagesendelse og Talibans øgede
    magtovertagelse og bombninger. Sverige, Norge og Finland har udtalt at de vil stoppe
    tvangshjemsendelser – Den danske Regering forholder sig tavs !!! 

Næste møde søndag den den 22 august kl 14.
Tovholdere Mette R og Nina L 

Det blev et langt , men godt møde som sluttede med vores sang. Vi var glade for, at så mange af 
beboerne kom ned og var med (så noget af mødet foregik på engelsk) . Vi fik efterfølgende talt 
endnu mere med et par af kvinderne og børnene. Når vi hører om konkrete problemer kontakter vi
ofte  RK for at få en dialog om problemet. 

                                                                                                    Referent Nina Lørring 


