
    BfA demo foran Avnstrup 28. november 2021. 
    Referat

    Tovholder Mette Roerup, referat Lilian Pagsberg

1a.  Dansk flygtningehjælp tilbyder nu at være bisiddere til møder med 
Flygtningenævnet og evt. Hjemrejsestyrelsen.

1b.   vedr. tvangsudvisninger fra Avnstrup. Røde Kors er i klemme. De skal være til 
stede ved udvisningerne, men de må ikke blande sig i, hvad der foregår.

Vedr. unge, som lige er fyldt 18 år. De indkaldes til samtale med Hjemrejsestyrelsen.
Her får de at vide, at de ikke har ret til skolegang/uddannelse, da de nu er voksne.

Mette har talt med såvel Dansk Flygtningehjælp som Røde Kors, der ikke kender 
nærmere til de samtaler. Rådet er at tage direkte kontakt til Hjemrejsestyrelsen. 
Den opfølgning vil ske.

1d. Julegaver til børnene på Avnstrup. Der er taget initiativ til, at børnene på 
Avnstrup skal have julegaver for 100-200 kr.  Allerede købte gaver afleveres hos 
Mellemfolkelig Samvirke, Fælledvej 12, 2200 Kbhvn N.  torsdag d. 9 dec. kl. 12 – 15 
og fredag d. 10. kl. 15 – 17.30.     Gavebudgettet er nået. 
Har du spørgsmål, så kontakt Mette Roerup  metteroe@hotmail.com . 

2. Har flygtningedebatten har haft indflydelse på valget? Måske lidt!
Annelise Marstrand Jørgensen og Lene Kjær har skrevet en del på de sociale medier 
om det.

BfA vil gerne have bedre kontakt med de enlige kvinder på 4 sal. 
Vi skal have en liste over deres børns navne og fødselsdage for at give dem 300 kr. 
pr. barn til at fejre fødselsdag.  

WALK.OUT PROTEST   Mandag d. 29 november kl. 14  går beboerne på Avnstrup, 
Sjælsmark og Kærshovedgård i stille protest udenfor centrene om de forhold, de 
lever under som asylansøgere.  

Næste møde: Sjælsmark d. 12 dec. 2021 kl. 14-15
             Avnstrup d. 2. januar 2022 kl. 14.  Bemærk datoen. Tovholder Mette og?

Glædelig jul og godt nytår til alle fra Avnstrupgruppen.

Lilian Pagsberg
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