Møde foran Udrejsecenter Avnstrup 27.sep. 2020
Referat

MØDELEDER: VIBEKE NERUP, REFERENT: JØRN NERUP
TIL STEDE VAR 17 BfAere OG 10 BEBOERE.
DAGSORDEN:
Vi startede med en sang “Ligeglad blues“, som Ruben Engelhardt har skrevet og
sat i musik. Ruben spillede guitar, lærte os lynhurtigt melodien og sang for ud
fra den omdelte tekst. En dejlig måde at starte mødet på.
SIDEN SIDST: BfA har modtaget en et brev fra Nynne Roberta Pedersen, som har
været meget aktiv omkring børnene i Sjælsmark. Nynne ønskede og forventede at
kunne fortsætte dette arbejde i Avnstrup, men havde mødt betydelige problemer og
modarbejde fra Dansk Røde Kors (DRK) på stedet. Der var dog aftalt et møde
mellem Nynne og Centerledelsen (Carsten Iversen)
Bente Rich tilrådede, at Nynne mødte op til mødet med en bisidder. Mette Roerup
ville forsøge at få tilbagemelding om mødets forløb.
Nina Lørring orienterede om forholdene i Avnstrup dels på baggrund af et
“gangmøde “ hvori DRK deltog. Beskrev mødet som konstruktivt, men kun
orienterende.
Nina og de tilstedeværende beboere, som var tilstede - så godt, at beboerne
deltog i vort møde - redegjorde for de rigtig mange problemer, beboerne må leve
med i dagligdagen på centret: Det daglige regime på Centret opleves som meget
stramt. Ledelsen vil bestemme alt. Der er ingen formaliseret kontakt mellem
beboere og Centrets ledelse. Når spørgsmål om reglerne og dagligdagen på centret
rejses af beboerne overfor DRK, henviser DRK til Udlændingestyrelsen, som så
henviser til DRK!
Beboerne har meldepligt 2 gange dgl. Mellem kl. 7 og 10. og igen mellem 16 og
22. På Sjælsmark var der meldepligt 3 dage om ugen 1 gang dgl.
- Der er rimelig tilfredshed med maden i kantinen. Men beboerne gør opmærksom
på, at madspild er et meget stort problem på Centret. Maden serveres i
plasticbakker - som opleves som stort ressourcespild - og som flyder overalt.
- En kostordning, hvor beboerne kan få udbetalt kostpenge er et stort ønske.
Beboerne mener, at det vil kunne indebære en betydelig besparelse på DRKs
budget, netop på grund af det store spild.
- Dog er køkkenerne endnu ikke fungerende på alle etager, og det menes, at der
vil gå lang tid endnu inden dette er bragt iorden.
- Avnstrup- centret ligger langt fra “alfarvej”. Så transport er et stort
problem.
Skolebørn får betalt transport i form af en slags rejsehjemmel, men ikke normalt
rejsekort. Transport og beboernes økonomi er i det hele taget et stort problem.
De unge har meget ringe muligheder for at deltage i sport, fritidsaktiviteter og
især uddannelsesaktiviteter.
På spørgsmål om hvordan DRKs økonomi vedr. beboeraktiviteter, transport mv.
“kører” fortalte Nina Lørring, at DRK vist nok har nogle “puljer”, men at det er
uklart og dårligt oplyst for os.
- Andre eksempler på uhensigtsmæssigt ressourcespild er de såkaldte
“Børnepakker” og “Hygiejnepakker”, som udleveres efter skema - ikke efter behov.

- Der var blandt beboerne tilfredshed med personale og betjening på
Sundhedsklinikken bortset fra, at den er meget lille og beboerne derfor skal
vente udenfor i det fri. Vil være et problem i vintermånederne!
DISKUSSION: En livlig diskussion, hvor både BfA’ere og beboere tog del, drejede
sig om de ovenstående problemer - særligt om økonomi, spild og den rigide
Centeradministration. Arne Normann opfordrede beboerne til at etablere et
“Beboerråd” mhp mere formaliseret kontakt med Centerledelsen og BfA.
Det besluttedes, at en lille gruppe BfAere - Arne Normann, Mette Roerup og Jørn
Nerup - skal bede DRKs Asylchef Anne La Cour om et møde mhp dels de nævnte
konkrete problemer, dels og måske vigtigst, et mere eller mindre formaliseret
samarbejde mellem DRK, et kommende Avnstrup Beboerråd og BfA i en eller anden
rolle.
EVENTUELT: - Retsudvalget har åbent samråd om terrortruslen mod Danmark (de
danske børn i Syrien) d.1.10 kl 1015-1115. (er dog overtegnet for deltagelse. )
Eva Smith og Pia Sigmund har foretræde.
Efter samrådet bliver der demonstration Chr.borgs Slotsplads kl. 11.30 til 13
arrangeret af "RTC - repatriate the children” og gruppen “Danske børn hjem fra
Syrien NU” og BfA
Kom og hør hvorfor de danske børn af Syrienskrigere er en større trussel, hvis
de IKKE kommer hjem nu, end hvis de tages hjem så hurtigt som muligt.
Mød Natasha Ree Mikkelsen, som har mødt både mødre og børn i de syriske
fangelejre
- Ruben Engelhardt vil gerne arrangere sang og musiksamvær for Avnstrups børn.
På lidt længere sigt - når coronasitiationen tillader dette - meget gerne sammen
med børn og lærere fra hans skole. Stor opbakning til dette fra demonstrationens
deltagere. - Ruben foreslog, at vi fremover starter demonstrationen med en sang.
Stor enighed om dette.
- Som sædvanligt afsluttede vi et godt møde med “ Barndommens Land “.
NÆSTE MØDE: 25.10. kl. 14-15. Mødeleder og referent: Nina Lørring og Mette
Roerup
SAMKØRSEL: som ved dette møde må chauffører , som har plads til passagerer med
25/10 samt BfAér, som har brug for transport henvende sig til mødeleder, som vil
koordinere ved behov

