Referat af møde i BfA´s koo-gruppe 9.8.21 i Netværkshuset i Gentofte
Deltagere: Mette Roerup, Henrik Mottlau, Birgitte Kjersgaard, Kirsten Kjær, Lilian Pagsbjerg
og Gerd Gottlieb (ref.)
Afbud: Alice Gielfeldt, Finn Parbst
1. Planlægning af stormøde 8.9.kl. 11 – 14.30. Henrik spørger Per Bohlbro til oplæg om
Ellebækfængslet. (Per har siden sagt ja). Alternativt en repræsentant fra Hjemrejsestyrelsen. Mette
kontakter Finn om hans tidligere henvendelse til styrelsen og begrundelsen for deres afslag i sin tid.
Dernæst udarbejdede vi dagsorden for mødet og fordelte praktiske opgaver mht forplejning.
Henrik tjekker lokalereservation og kontakter Alice og Knud Vilby om hhv referat og ordstyring.
2. Planlægning af stormøde 24.11. Mette sonderer mulighederne i forhold til at invitere repræsentanter
for støttepartierne, Sofie Carsten Nielsen og Rosa Lund. Henrik tjekker lokalereservation.
3. BfA på Folkemøde Møn. Planer blev skitseret og programmet på flyeren blev gennemgået.
4. Nyt fra Center Avnstrup. Mette fortalte om nyt fra Avnstrupgruppen - herunder: Der er mange enlige
kvinder med børn, som vi ikke har kontakt med. De forsøges inviteret med ved den kommende
demonstration 22.8. i håb om, at man kan afdække nogle af deres behov - måske for advokatbistand
og støtte/kontaktpersoner. Vi ved ikke, om Refugees Welcome laver opsøgende arbejde på centret.
Gerd kontakter dem. Der er stor mangel på tøj. Dansk Røde Kors´s uddeling har været lukket under
corona. Mette anbefaler at man deler personligt ud, indtil DRK´s fordeling er på plads igen.
Problemet med kakerlakker: Røde Kors´s beskrivelser harmonerer ikke med de erfaringer, der er
gjort via støtteperson (Lene Kjær). Nina Lørring har skrevet til DRK om sagen og afventer svar. En
enkelt ung dreng (statsløs) får et efterskoleophold takket været efterskolen selv. Han mangler penge
til udstyr. Mette har sat en indsamling i gang via Mobile Pay. Henrik sender nummeret med ud i
næste BfA-Nyt. Der er netop gennemført en fin pigetur for 6 piger sammen med Mette. Næste tur
bliver i svømmehal, forhåbentlig med transport betalt af DRK. Mette undersøger desuden mulighed
for svømmeundervisning. Lilian har talt med præsten ved centret, der fremhæver mændenes
problemer og efterlyser danske mænd, der kan gå ind som støtter, evt. på fisketure.
5. Koordinering med andre asylnetværk. Mellemfolkeligt Samvirke planlægger 31.8. en aktivitetsdag
(follow-up på forårets demonstrationer) mod tilbagesendelse af syrerne. Børnene-hjem-fra-Syriengruppen drøfter, hvordan vi konkret kan støtte. Henrik sender datoen for dagen ud via BfA-Nyt.
På længere sigt afventer vi Arne Normanns planer om at samle de forskellige grupperinger og
netværk, der arbejder for den fælles asylsag.
6. Facebook. Vi skal passe på, at tonen på FB harmonerer med vores øvrige BfA image. Hvis vi støder
på for hårde bemærkninger, sendes de til Gerd, der går videre med det.
7. Borgerforslaget om en mere human og solidarisk flygtningepolitik, der udløber 28.8., mangler ca.
3.000 underskrifter. Henrik har reklameret for det 3 gange på BfA´s vegne. Vi fortsætter hver især.
8. Det 9. krav til BfA´s præsentationsfolder. Vi vedtog formuleringe: Ingen afvist asylansøger må
ufrivilligt udsendes til et land, hvor de føler sig truet på liv eller sikkerhed
Formuleringen kan forhåbentlig vedtages på stormødet 8. sep..
9. Evt.
Lilian anbefaler bogen ”En god flygtning” af Vibeke Marx
Henrik fortalte om et rystende møde ved sidste søndagsdemo ved Sjælsmark med en efter 17 år i
asylsystemet totalt psykisk nedbrudt kvinde. Mor til to. Det er en af de ulykkelige sager, som BfA
har fulgt i næsten alle årene.
10. Næste møde i koo-gruppen: 11.10. kl. 11 i Netværkshuset.
11.8.21 Gerd

