
Referat af møde i kontaktgruppen for irakiske asylsøgere d. 17. april 2018

1. Dagsordenen blev godkendt

2. Til ordstyrer blev Gyda valgt, mens Hanne blev valgt som referent

3. Referat fra sidste møde blev godkendt

4. Punktet Nyt fra Koordineringsgruppen tog Kirsten Bitsch sig af. Bent Melchior har sagt ja tl 
at tale på stormødet d. 30. maj. ”Asylbørn har ret tl en fremtd” bliver ttlen.   gruppen 
drejer det sig ellers mest om planlægningen af Folkemødet på Bornholm. Temaet for BfA 
bliver i år: Børn bliver gjort fortræd. Der er tlsagn om at medvirke fra psykolog ved Røde 
Kors, Solveig Gunnarsdotr, som også talte ved Høringen på Christansborg. Desuden vil 
formanden for Dansk Psykologforening, Eva Secher Mathiasen, sandsynligvis også deltage. 
Det samme gælder Josephine Fock fra Alternatvet. Özlem Cekic har også tlbudt at bistå. 
Nerup taler igen på Speakers Corner. Man har kontaktet Olav Hergel uden dog at få 
bindende tlsagn. Bodil og Mogens har jo tdligere doneret et træ, som er blevet overdraget
tl borgmesteren. Denne traditon vil Bodil fortsæte. Måske vil det denne gang lykkes at få 
det tl at ske ved afslutningsarrangementet. 

5. Sundhedsklinik for udokumenterede migranter, som drives af Røde Kors i samarbejde med 
Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp, får fere og fere patenter.   tdsrummet fra 
opretelsen i 2011   2017 knap 5000, i alt over 1..000 besøg. Projektleder er tibeke 
Lenskjold. Se www.rodekors.dk  /  sundhedsklinik   .

Gyda omtalte endvidere rapporten fra Dansk Flygtningehjælps Asylafdeling ”Trivsel og 
udvikling hos børn på asylcentre. Om krydsfeltet mellem udlændingeloven og 
serviceloven.” Den er blevet tl på grundlag af interviews med socialkoordinatorer på de på 
det tdspunkt 17 asylcentre, hvor der bor børn, og med sagsbehandlere fra de 17 
kommuner, asylcentrene ligger i. Det er påfaldende, at der sker relatvt færre 
underretninger tl kommunerne for disse børn end for danske børn. Til trods for, at de 
almindeligvis anses som specielt udsate. Barren for mistrivsel forskubbes umærkeligt for 
de professionelle. Der skal ekstra meget tl, før mistrivsel identiceres og en socialfaglig 
indsats starter. Der kommer således tl at gælde andre børnefaglige standarder for trivsel 
og bekymring i asylcentre end blandt danske børn. Der er altså et misforhold mellem 
servicelovens formål og handlemuligheder og de typiske årsager tl asylbørns mistrivsel. De 
er kendt og for tden velbeskrevet i artkler af Olav Hergel i Politken. Også  nformaton har 
behandlet forholdene indgående, og begge aviser har skrevet en del om denne rapport. 
Som en bemærkede: De mangler håb og forudsigelighed.

Der blev fra samme side foreslået en henvendelse tl sagsbehandlernes fagforening.

.. Den gensidige informaton om asylarbejdet gled over i punkt 7,

http://www.rodekors.dk/sundhedsklinik
http://www.rodekors.dk/sundhedsklinik
http://www.rodekors.dk/sundhedsklinik


7. Arbejdet med den kommende beskrivelse af gruppens arbejde. De, der er støtepersoner 
og gerne vi bidrage tl projektet, skal selv skrive om de irakere, de har taget sig af. De 
omtalte irakere skal være anonyme. 

 gen blev spørgsmålet rejst: Hvem skriver vi for? 

Det blev foreslået at alliere sig med en professionel, fx en ph.d.-studerende eller en 
journaliststuderende. Det kommer dog an på, hvilket ambitonsniveau vi lander på. Og 
igen, hvilken målgruppe vi henvender os tl.  dover BfA. Dete er stadig lidt uaflaret. ti 
opfordres tl at begynde at skrive inden næste møde for at få et overblik over omfanget og 
nærme os en besvarelse af, hvem det er, vi skriver tl. ti var dog enige om, at det skulle 
være en slags dokumentaton for efertden i anledning af 10året for besætelsen af 
Brorsons Kirke og af en ngo´s arbejde på et tdspunkt, hvor der igen er meget røre om 
forholdene for især børn af asylsøgere.  

Næste møde mandag d. 27. august kl. 14.30 hos Bente Begtrup.

Hanne Geist


