BfA ved Avnstrup d. 27. februar 2022
Det var dejligt solskin, så de fremmødte BfA´ere flyttede til
siddepladser i solen. Vi havde besøg af to af de kvindelige beboere

Referat
Pkt. 1.
a. De radikale vil sammen med SF, Enhedslisten, Frie Grønne og Alternativet
fremsætte et beslutningsforslag, der har til formål at ændre grundlæggende ved
den paragraf i Udlændingeloven, som betyder at flygtninge kan hjemsendes, så
snart forholdene i hjemlandet er forbedret og ikke længere er ekstreme.
Fremover skal der stå, at flygtninge skal bevare deres ret til beskyttelse, med
mindre der er indtrådt fundamentale, stabile og varige ændringer i hjemlandet.
Det forlød, at forslaget blev fremsat i ugen efter vinterferien, men måske har
udviklingen i Ukraine ændret på dette.
b. Vi følger tæt afgørelserne i Flygtningenævnet vedrørende klager over
inddragelse af opholdstilladelse til flygtninge fra Syrien. I mere end halvdelen
af sagerne har Nævnet omstødt afgørelsen fra Udlændingestyrelsen og tilkendt
ophold efter § 7. stk 1 .
c. Mange af de afghanske familier, der i sommer blev evakueret og ankom til
Danmark, har ventet i over et halvt år i Sandholm eller andre asylcentre. Flere
har opgivet og søgt til andre lande. For tiden sker der en del udflytninger af
familierne til kommuner. Der er opstået en del problemer med for dyre huslejer
og manglende støtte til etablering. Røde Kors skulle være behjælpelig, men det
fungerer ikke altid og Venligbogrupper træder til med forsøg på støtte. Vi må
følge udviklingen.

Pkt. 2.
Vær opmærksomme på demonstrationen i anledningen af FN´s Globale dag
mod racisme Lørdag d. 19. marts kl 13-15 på Den røde Plads på Nørrebro.
Arrangeret af Fællesinitiativet i Kbh.
BfA´ere opfordres til at deltage (gerne med banneret). Vores Ruben Engelhardt
vil spille og en af talerne bliver nok forfatteren Jonas Eik Rasmussen.

Pkt. 3. Nyt fra Avnstup.
Vi har spurgt ledelsen om de mærker nedgang i antallet af beboere, da man
kunne læse at antallet af afviste asylansøgere var faldet med 30 %.
De oplyser, at der pt. er 204 beboere – 55 familier med 95 børn
Aldersfordelingen hos børnene :
0-3 år: 24 børn, 4-7 år: 28 børn, 8-14 år: 33 børn, 15-18 år: 10 børn.

Efter coronarestriktionerne er ophævet er der så småt kommet i gang i
aktiviteterne. RK håber på, at flere frivillige vil melde sig.
Ved samtalen med de to kvinder og med frivilligkoordinator Tanja har vi fået at
vide, at der er beboere der passer tøjshoppen, som har åbent hver mandag. Der
er åbnet en frisør, drevet af beboere. Så er der i kælderen et stort rum der
fungerer som cafe om eftermiddagen. Her vil vi også kunne være, hvis vi laver
et arrangement. Og så fortalte de, at der kommer en gruppe frivillige og mødes
med mødre med helt små børn.
Mette fra Jystrup har fast lektiehjælp en gang om ugen med en af de unge piger.
Den 8. marts om formiddagen holder fire af de faste kvinder i Avnstrupgruppen
møde med de enlig kvinder på 4 sal. Der bliver hængt sedler op i de to
køkkener. Vi håber på en dialog der kan føre til, at vi bliver klogere på hvilken
støtte de evt. har brug for.

Pkt. 4. Mette Roerups pigegruppe.
De havde en fin Kbh.-tur i vinterferien med 7 unge piger + en enkelt kæreste.
Der var aftalt biograftur og lidt mad inden. Nogle af dem har rejsekort, resten
følges på det rejsekort Mette har givet dem. Der var to nye piger, hvis historier
Mette fik. Det er meget givende med de ture, og de aftalte at næste tur skulle
være billigere! Vi BfA´ere synes stadig det giver meget god mening at holde
gang i initiativet. Det giver de unge nogle gode oplevelser og os mere viden om
vilkårene og evt. ændringer.
Pkt. 5. Evt.
Vi i Avnstrupgruppen holdt et møde for nylig hos Mette R, for at diskutere
fremtiden for BfA ved Avnstrup. Blev enige om at fortsætte selvom om
fremmødet er småt. Fordi det giver os nogle kontakter og viden om beboernes
vilkår, som vi kan formidle videre. Men vi besluttede fremover (hvor vejret nok
også bliver lunere) at gøre mødet ret kort – og invitere beboere og os selv til
mere uformel snak over kaffe/te i forlængelse af mødet. Desuden vil vi lave en
forårsfest søndag d. 22. maj (som den hyggedag, vi havde i sommer). Vi er også
opmærksomme på den store sal, hvor der vil kunne laves et arrangement.
Datoer:
søndag d. 13/3 kl. 14: BfA ved Sjælsmark
lørdag d. 19/3 kl. 13-15 på Den Røde Plads
søndag d. 27/3 kl. 14: BfA ved Avnstrup (vær opmærksom på sommertid)
Vi 8 bedster blev siddende og snakkede et stykke tid og glemte at synge!
Hilen referenten Nina Lørring

