
Referat fra BFA møde hos Birgit og Helge, søndag den 3. oktober 2021 
Ordstyrer Helge, referent  Else Margrethe 
Vi var 11 deltagere. 

1) Siden sidst. 
Ulla og Per medbragte artikel fra Altinget, - af Alexander Kjærum. (De medsender 
artiklen). Ulla gav kort introduktion: artiklen dokumenterer, konkret og 
overbevisende, at påstanden om at Europa/DK  skulle være i risiko for 
“oversvømmelse”, “flodbølge” af migranter ER en MYTE. Artiklen  er skrevet som 
reaktion mod Bo Lidegård og De Radikales læggen afstand  til, hvad de kalder, 
“tidligere naive tilgang i migrationsdebatten”. 
Ullas intro inspirerede til en god samtale/diskussion. Fortsatte stort set 
mødet igennem. Blandt MEGET  andet talte vi om mediernes dårlige behandling af 
de håbløse vilkår, flygtninge og migranter  lever under. I verden. Græmmelse ved 
Tesfayes pigtråd. Vi talte om “de fremmedes” vilkår i Danmark, i historisk 
perspektiv. Hvad burde vi have været opmærksomme på, - og have gjort - så 
integration kunne lykkes.  Om manglende sprogundervisningen. Om flygtninge og 
asylansøgeres  kompetencer, som ikke var forventede,  ikke blev anerkendt, ikke 
respekteret som adgang til at være “del af befolkningen”. Særlig tydeligt under 
Coronnakrisen. Lykkeligvis er der nu også eksempler på løfterige nye ideer til at 
styrke deres tilknytning. Fx i skoler/gymnasier blandt unge mennesker med 
engagerede undervisere. 

2) kommende aktiviteter.  
Enighed om, at vi skal genoptage demonstrationerne. Tidspunkt vender vi tilbage 
til. Vores fokus er og bliver børnene, og vi handler som bedsteforældre. Karin 
fortalte om  “Kvinder i Sort” demonstration ved Lyngsies Plads, Nørrebro station. 
Man kom i kontakt med rigtig mange interesserede. Vi kan overveje flytning af 
vores demonstrationer - fra Rundetårn.  

3) Eventuelt. 
Samtalen fortsætter. Vi orienterer om forsøg på at genstarte BfA “kvindecafe” i 
Sjælsmark. Nu kun en lille gruppe ældre enlige kvinder, stærkt svækkede efter 
mange år som asylansøgere i elendighed, savn, uden håb. Børnefamilierne er alle i 
Avnstrup. Efter de første to cafemøder kan vi konstatere spæd interesse. Vi vil 
fremover, under pkt. evt. ,kort fortælle om forløbet, hente inspiration og støtte. 

4) næste møder 
Søndag den 7. November hos Ilona, Vagtelvej 45, 1.sal 
Søndag den 5. December hos Ulla og Per, Godthåbsvej 241  2. sal. 
BEMÆRK: GÆST i december: : Carolina Magdalena Meier.  
Søndag den 9. Januar, 2022.Bemærk undtagelsesvis Anden Søndag p.gr.a. Nytår. 
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