BfA

DEMO ved Avnstrup den 26. september 2021

Referat
Tovholdere Mette Roerup og Ruben Engelhardt

1. Siden sidst:
a) Kvinder fra Avnstrup og Kærshovedgård er blevet hentet og anbragt i Ellebækfængslet. Det er mødre, gravide og syge kvinder.
Olav Hergel tog imod Mettes opfordring til at skrive om sagen. Og skrev om Daryas
familie. Stor artikel i Politiken 23.9. Mette gav Darya artiklen i Politiken og selv om
hun kendte indholdet, blev hun glad for at se den på tryk.
Kun én kvinde havde overhovedet en dom for noget “kriminelt” (ikke at overholde
meldepligt) så den irakiske delegation, der besøgte København, sagde de ikke ville
tage imod irakere, der ikke vil rejse hjem frivilligt. Så kvinderne er kommet tilbage.
b) vi har brug for Kontaktpersoner til enlige mødre på Avnstrup. Også til personer
uden for centret som har fået ophold. Kender I nogen som vil hjælpe?
Evt skrive / dele behovet for kontaktpersoner hos Venligboerne.
Vi havde inviteret de enlige mødre til at komme og deltage i mødet. Der kom en mor
der spurgte efter Leif Bork. En anden enlig mor havde netop i dag fået billetter til
svømmehal med sine børn, så hun var her ikke.
c) Fødselsdags fest i Ringsted svømmehal. Nina og hendes 25 årige barnebarn havde
været med de enlige mødre og børn i svømmehallen 25.9. og lavet en fælles
fødselsdags fest for dem. Det var en succes.
Vi kan desværre ikke holde sådan en hver måned. Men vi kunne måske give en
fødselsdagsgave / et beløb til brug for fødselsdag til de enlige mødres børn. Dem
med 1-2 børn har færre midler pga. tilskudsordninger pr. barn. Så de med flere børn
får nemmere sparet nogle penge op.
Måske skulle vi lave en aktivitets konto der kan støtte forskellige små behov.
Diskussion om hvordan vi kan undgå at gøre forskel. Mette: her kan vi nok aldrig
undgå, at der bliver små forskelle, men vi prøver at finde dem, som har mindst. At vi
hører om behovene fra de kvinder og familier vi har kontakt til i forvejen.
Jørn: Vi opfordrer koogruppen til at igangsætte en indsamling af penge til aktiviteter
for børn og unge.
d) Debatmøde i Farum med Rasmus Stoklund. Vært Morten Kjærum, der var rigtig
god - Mette deltog sammen med flere bedsteforældre, men RS var glat som en ål.

e) Syriens gruppens Mette Roerup deltog i debatmøde hos DR 1 om hjemtagelse af
danske kvinder og børn fra syriske fangelejre. Mette fik ikke meget taletid, men
gjorde det super.
Jørn har skrevet høringssvar til bekendtgørelse om hjemrejsekontrakt.
Knud Vilby har skrevet høringssvar om Forslag til midlertidig opholdstilladelse til
visse personer, der i Afghanistan har bistået de danske myndigheder.
Stor tak til begge for stærke indlæg.
2. Hvordan kan vi i BfA påvirke politikerne op til kommunalvalget, så vi undgår at
flere flygtninge anbringes i udrejsecentre?
Skal vi stille krav til politikerne? Skal vi deltage i vælgermøder og stille spørgsmål?
Forskellige humanitære organisationer vil gerne organisere noget igen oven på
aktionerne/demoerne for syrerne. En ny stor demo her i efteråret er under
planlægning.
Odense mod racisme og M.S. har lavet spørgsmål til kommunal politikere, der stiller
skarpt på flygtninge og asylproblematik. Mette vil få fat i spørgsmålene. De er blevet
sendt til Jørn som inspiration: Jørn foreslår vi sætter fokus på Socialdemokratiet, da
de i deres bagland ikke nødvendigvis er enige med partitoppen. Jørn vil gerne lave et
udkast til et åbent brev til Socialdemokratiet.
3. Evt.
a) Pia Q foreslår at BfA evt. kunne lave en lokal radio. Men vi talte om det nok var
mere realistisk at tage kontakt til de alternative medier/radiostationer der allerede
findes. Fx ”0-TV”, der lavede et super inspirerende portræt/interview-film med Leif
Bork. Vi kunne opsøge de lokale små alternative stationer.
b) Ruben prøver at lave YouTube video til sin sang Hey Minister fra 2.oktober. Hvis
den kan blive færdig senest 9.10 er der 10 dage den kan deles på medier (facebook
o.s.v.) med link til underskrift indsamlingen stop inddragelsen af de syriske
opholdstilladelser . Den underskriftindsamling har deadline 19.10. BfA har tidligere
lovet økonomisk støtte til Rubens video-projekt, men hans harmonikaspiller Kurtes
har været bortrejst og syg, så det var skrinlagt en tid. Nu prøver han igen.
Ref: Ruben og Mette.

