Demo ved Avnstrup - Referat - d. 28. februar 2021
Det var ret koldt og overskyet, da vi mødtes – men fremmødet var flot –
11 BfA´ere trodsede kulden. Vi stod med god afstand i en rundkreds.
Vi startede med en præsentationsrunde, hvor vi fortalte om hvor længe vi hver især har
været med i BfA – og lidt om vores forskellige opgaver.
Det var glædeligt at kunne byde en ny - Birgit - velkommen.
Mette Rorup var som vanligt ordstyrer.
Ad 1 SIDEN SIDST :
a. Madordningen : Nina havde fået svar på vores spørgsmål til Røde Kors:
Ud over den første uge er det gået meget fint med madbestillingen, mange af beboerne
bestiller nu selv direkte på den digetale platform. En RK-medarbejdere bistår i alle
beboelsesafsnit ved hver bestillingsdag, hvis nogen beboere skal have hjælp.
Der kan ønskes varer der ikke er i sortimentet, det er er blevet udvidet lidt siden start.
M.h.t. økonomien, så har hver familie et bestemt beløb til rådighed pr. gang. Beløbet ser ud
til fint at dække behovet og priserne på varerne ser rimelige ud. Der kan ikke spares op, hvis
beløbet ikke bruges.
Der har været beboere der har presset på for at ændre ordningen til kontanter, men det ser ud
til at de har forstået, at RK ikke kan ændre den nuværende ordning og det er RK´s indtryk at
det alt i alt går fint.
BfA´s indtryk: der er en god stemning i køkkenerne. 8 familier deler et køkken med 4
komfurer og 4 vaske. Hver har et stort køleskab og fryser, samt et højt opbevaringsskab – alt
med hængelåse. Beboerne i de køkkener vi besøgte har fint styr på rengøringen og der var
fuld gang i bagning osv.
Vi kan undre os over at der stadig uddeles børnepakker og hygiejnepakker. Vores plan er
igen en gang at skrive til US om det store spild, der er i disse udleveringer. Det bør kunne
gøres på en anden måde, hvor beboerne vælger hvad de har behov for, det vil spare penge
og give større tilfredsstillelse.
Transportstøtten : Vi har stadig planer om at give tilskud til beboernes rejsekort, når
corona gør det forsvarligt at gå rundt til de enkelte familier og indsamle kort. Det bliver så
nok et forårstilskud ved påsketid. Røde Kors vil fortsat hjælpe med at identificere behovet.
b. Mette fortalte, at der er nedsat en ”Værdipolitisk enhed” i Integrations- og Udlændinge
ministeriet: Jesper Kraft – tidligere venstrerådgiver er ansat som leder!!
c. Nyt fra Syriens-gruppen. Mette refererede suppleret af Finn Parbst, begge i gruppen:
Syriens-gruppen mødes stadig hver 14 dag. Der har både været samråd og forespørgsel i
Folketinget om hjemtagelse af børnene. Desværre er Mette Frederiksen og regeringen enige
om, at selvom det er synd for børnene, så vil det IKKE komme på tale at få børnene hjem.
Det er virkelig op ad bakke, skønt der virkelig er meget engagerede medlemmer i gruppen.
Regeringen overhører både UNICEF og EU, som kraftigt kritiserer de lande, der ikke
hjemtager egne statsborgere.
Der sendes stadig mandagsbreve til M.F. Vi vil skærpe tonen og skrive kortere indlæg, men
fortsætter. Der er planer om at starte en indsamling for alle børn i lejrene. Vi går i gang med
at forberede papirerne til indsamlingen og venter på en tekst fra Repatriate the Children,
Natascha Ree Mikkelsen.
Gruppen møder talstærkt op til demonstrationen den 20 marts på den Røde plads. Vi ønsker,
at mange BfA’ere møder op og støtter.
d. Avnstrup pigegruppen har medtaget 2000 kr fra Kvindefredsligaen - TAK. Udflugterne
med de unge piger er på corona pause. Men pigerne har mange ideer om museer mv., så når
det bliver muligt tager de af sted igen.
Der har været spurgt til drengene? Nina har talt med en af de store drenge om at samle

gruppen af unge mellem 16 og 21, så de også får tilbudt ture.De selv komme med forslag,
om hvad der skal ske.
Ad 2 De nye lovforslag
Tesfaye sprøjter lovforslag ud for tiden. BfA kan skrive høringssvar, men det kan være svært
at gennemlæse og skrive kommentarer. Vi aftalte at BfA skal prioritere de lovforslag, der
vedrører asylansøgere og asylproces. Mette er færdig med høringssvar om asylbehandling
og indkvartering i 3.land. Hvis andre BfA´ere vil arbejde med høringssvar, henvend jer til
koordineringsgruppen.
Man kan orientere sig om initiativerne fra ministeren og regeringen ved at tilmelde sig til
nyheder fra ministeriet på flg måde: gå ind på hjemmesiden uim.dk, - der står Nyheder
på forsiden – scroll langt ned, så kommer et afsnit: Abonner på nyt fra uim
Ad 3. Kontaktpersoner
Der kommer nu nye familier – bla syriske familier der har fået inddraget deres
opholdstilladelse – og nu skal sidde i Avnstrup og vente på mulighed for tilbagesendelse til
Damaskus – skammeligt !
Af dagens fremmødte har fem af os fast kontakt til en eller to Avnstrupfamilier hver.
Inden vi tog hjem var der etableret lektiehjælpaftale mellem Mette Holst fra Jystrup og en af
de unge piger, som har efterspurgt hjælp til dansk som supplement til netundervisningen.
Hvis der er andre BfA’ere der har lyst og mulighed, kan vi nok etablere kontakt til familier
der gerne vil have en besøgsven ( når det bliver muligt igen ).
Ad 4 Evt
– En god nyhed : En familie vi kendte da de boede i Sjælsmark, har nu fået
opholdstilladelse. Det er et ungt par med en lille dreng på 4 år. Tillykke .
– Pernille fra Kalundborg kom med et forslag fra en af beboerne, som hun besøger:
Med de gode køkkener kunne beboerne invitere lokalbefolkningen til små kurser med
fremstilling af forskellige kulturers yndlingsretter. Når der igen bliver frit for besøg
på centret.
– Nina vil skrive til RK og høre hvordan det vil blive med vacciner til beboerne på
centret
– Husk at møde op lørdag den 20/3 på Den røde plads på Nørrebro kl 14 .
Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination
BfA deltager i planlægningen ved Mette R. Gerd G, Pernille. Knud Vilby har givet
tilsagn om at tale på vegne af BfA. Han vil vægte børnene. Programmet kommer .
– Næste møde :
Palmesøndag d 28 marts kl 14.
Tovholdere : Mette Rorup og Nina Lørring
Vi sluttede med at Ruben sang sin nye sang for os – ”Hey Minister ”
Teksten kan læses på BfAs hjemmeside, hvor der er et link til BfA´sangbog ( den sidste
sang ) – eller man kan høre Ruben synge den på YouTube ( søg på Rune Engelhardt, Hey
minister )
https://www.youtube.com/watch?v=APVCsxaGVZI

