
  Bedsteforældre for Asyl møde i Center Avnstrup  28.jan. 2023
                                            Mødeleder: Mette Roerup. Referent: Jørn Nerup

Tilstede 15 bedsteforældre,som på grund af det kolde vejr holdtes i
indgangshallen. Desværre glemte vi, at indlede mødet med en navnerunde. 
Der var nye ansigter tilstede. Undskyld.
Dagsorden:
- Mødet indledtes med en præsentation af og orientering af Malene 
Jakobsen, PhD Newcastle University. Malene forsker i det danske asyl-
system og vil gerne til sit projekt have kontakt til aktører omkring 
asylforholdene i Danmark,blandt andet til BfA’ere og beboere på Avnstrup.
Siden sidst:
- Mette orienterede om,at iranske asylansøgeres sager om ophold er under 
genoptagelse. Vi har kendskab til 5 sager, som er under fornyet vurdering
hos myndighederne - foreløbigt er der givet opholdstilladelse i 2 sager. 
Det ser ud til, at det indtil videre er kristne iranske familier, hvis 
sager genoptages. I hvert fald 1 iransk muslimsk familie boende på 
Avnstrup har foreløbigt intet hørt om fornyet sagsbehandling. Denne 
familie har befundet sig i asylsystemet i 15 år.
- Leif Bork Hansen har meddelt, at en nyligt startet indsamling til en 
ung (statsløs?) kvindes udgifter til sygeplejeuddannelse, som hun på 
dispensation har fået mulighed for at begynde på, har givet et meget flot
resultat og er nu lukket. Der er stor forskel på myndighedernes holdning 
til dispensationer af denne slags afhængigt af om den pågældende og 
dennes familie “samarbejder” eller ej.
- En højtstående kurdisk-syrisk general Mazluom Abdi har appelleret til 
den danske regering om at hjemtage de sidste 4 kvinder og 5 børn, som 
fortsat befinder sig i lejren i Kurdistan. Tyrkiet forbereder angreb, og 
bliver der krigshandlinger i området, kan de lokale myndigheder ikke mere
kontrollere lejrene. 
Syriensgruppen har kontakt med Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og 
Moderaternes folketingsgruppe om sagen og presser på for at holde politi-
kerne op på udsagn fra før regeringsdannelse, hvor såvel ministeren som 
gruppen har udtalt at Danmark bør hjemtage såvel børnene som deres mødre.
- Mette fremhæver, at der i det nye regeringsgrundlag står, at hvis 
udlændinge er i gang med uddannelser Danmark har behov for, skal der 
gives mulighed for at give opholdstilladelser.
- I den forbindelse er det vigtigt at huske, at de mange afghanere som 
det officielle Danmark evakuerede hertil, kun fik opholdstilladelse i 2 
år. Opholdstilladelsen udløber til august. Herefter kan ophold kun finde 
sted på almindelige asylbetingelser. Så det haster med at få ansøgt. Det 
er værd at bemærke, at ansøgninger om fornyet opholdstilladelse i modsæt-
ning til tidligere 2 år nu kun tilladelse til yderligere 1 års ophold!
- Rwanda -modellen er “sat på pause” formentlig på grund af intern 
uenighed i regeringen.
- Der kommer hele tiden nye beboere til Center Avnstrup. Det er svært for
BfA systematisk at få kontakt til de nye beboere. Det blev foreslået, at 
BfA udarbejder en brochure med generel information og noget om BfA som en
slags “Velkomst” til nye beboere, som DRK kunne udleveres til nyankomne.
- Der arbejdes på ar arrangere en tur til Københavns Zoologiske have for 
børn og forældre fra Center Avnstrup i marts. Der efterlyses BfA’ere med 
årskort til Zoo, så gratis adgang bliver muligt.
Som sædvanligt afsluttede mødet med hygge omkring medbragt kaffe/the og 
kage. Desværre kun få beboere tilstede denne lørdag.

Næste møder  STORmøde 7. feb.kl.11
             Sjælsmark 12. feb. kl. 14
             Avnstrup 25. feb. kl. 14 


