
 Bedsteforældre for Asyl ved Avnstrup   - 27. marts 2022

    REFERAT
     ordstyrer Mette Rorup, referent Nina Lørring

I dejligt solskin mødtes 10 BfA´er, særlig velkommen til Lisbeth fra lokalområdet. 
Vi har nu 3 lokale BfA’ere med, dejligt når nu vi andre kommer langvejs fra. 
Vi halv tretiden sluttede flere af beboerne sig til, det håber vi udvikler sig fremover. 
Ruben spillede op og vi sang flere af hans egne sange og sluttede med Barndommens 
land.

 Nyt fra Avnstrup:
1. Tre af BfA-kvinderne holdt møde med de enlige kvinder på 4. sal tirsdag d. 8. 

marts om formiddagen. Vi mødte en hel del af kvinderne, men lærte også at det 
ikke er så praktisk at mødes en tirsdag, for de skulle gå og hente madposer! Det
havde vi ikke lige tænkt på. Men ellers blev det en god snak, de var glade for at 
få kontakter og venner udenfor. Vi fik videreført vores liste med deres børns 
fødselsdage og deres mobilnumre, så vi kan komme i kontakt med hinanden, 
når der f.eks. er noget de har brug for som vi måske  kan hjælpe med. En af de 
meget belastende ting i deres hverdag er de daglige to meldepligter. Hvis de 
ikke kommer forbi og melder, at de stadig er hjemme, fordi det ikke altid passer
med deres børns rutiner, så bliver de banket op på værelserne. De oplever det 
ganske overflødigt og spild af ressourcer. Vi aftalte at rykke Hjemrejsestyrelsen
og Udrejsestyrelsen for den ordning, de lovede at arbejde på, da familierne 
flyttede fra Sjælsmark (med tre ugentlige meldepligter) til Avnstrup og fik 2 
daglige meldepligter!!! Mette og Nina går videre med dette.

2. Nu skæres transporttilskuddet helt væk pr. 1. april for de unge, der fylder 18 år. 
Som vi erfarer har de ramte unge mulighed for at gøre skoleåret færdig på deres
uddannelsessteder, men kan ikke få betalt rejsen dertil.

          Vi har lovet at støtte de unge mennesker, hvis de fortæller hvor de går i skole,
          og hvor mange zoner de har brug for. Så hvis nogle BfA’ere vil støtte, så
          indbetal et beløb på vores konto i Skjern Bank reg.nr. 7780 konto 1930866 
          mærket ”Transport”.
          Der er også andre initiativer i gang med indsamlinger. Mette koordinerer
          gennem  sine kontakter til de unge piger i pigegruppen.
          Det er et led i de stramninger som Hjemrejsestyrelsen indfører på 
         udrejsecentrene.

     3. Et andet resultat af den hårde linje: en 18 årig tyrkisk pige er blevet hjemsendt
         til Tyrkiet, hvor hun ingen familie har. Hendes mor og fire mindre søskende er 
         i  Avnstrup, men da hun fyldte 18 fik hun brev om udvisning!!! 

     4.   Der er ikke kommet ukrainere til Avnstrup, og børnehaven havde kun lukket 
           i to dage. Både børnehave og vuggestue har åbent fra kl 8 – 13.15  

      



      5.  Vi har med beboere og os selv drøftet muligheden for at have vore
           Avnstrupmøder om lørdagen i stedet for om søndagen, fordi en del af beboerne
           bliver hentet til kirkegang om søndagen, andre er i Trampolinhuset (åbent
           fredag og søndag). Vi håber fremover, at flere af beboerne kommer ned for
          at være sammen med os til en snak og en kop kaffe. 
           Så vi besluttede fremover at mødes lørdage kl. 14 – dog undtaget den
          annoncerede forårsfest, søndag d. 22. maj (der er nemlig allerede inviteret nogle
           musikanter)
         
Øvrige punkter :

    6.   Der har været møde hos MS om en handleplan for etnisk diskrimination, 
          enkelte politikere deltog. Vi skal nok ikke forvente de store resultater, men
          støtter initiativet.
    7.   De, der deltog i demonstrationen d. 19. marts på Den røde Plads på Nørrebro
          fortalte om forløbet. Stor uenighed blandt de deltagende BfA´er om styringen,
          indholdet og stemningen. Der var ikke mange fremmødte. 
    8.   Den 22. marts var der ret mange fremmødte ved Christiansborg ved en demo
          for at støtte et lovforslag om de regler der laves til de ukrainske flygtninge skal
          gælde for alle flygtninge.  Støt op om borgerforslaget FT 10562

      Evt :
           Næste BfA-demo ved Sjælsmark – søndag d. 10. april kl. 14
           Ved Avnstrup – OBS!:   lørdag d. 23 april kl. 14
            Forårsfest ved Avnstrup: søndag d. 22. maj kl 14 – 16
                                 
                                                               Hilsen Nina
     
                                                                    
I dag, hvor referatet skrives, er der foregået en uhyggelig deportation i Avnstrup. 
En iransk mor og hendes to tvillingesønner på 11 år blev i morges hentet af politiet for
at køres til lufthavnen. Tilbage i Avnstrup er hendes mand og deres 1 1/2 år gamle 
søn. Mor og de store drenge havde forældede iranske pas – faren og den lille har ikke 
pas !
Det var en meget dramatisk afhentning, der blev overværet og filmet af flere beboere.
Vi kender familien godt, de har været her i 7 år.
Det er så groft igen at skille familier ad på en helt uanstændig og voldsom måde.


