
Referat af BfA´s koo-møde 4.1.23 i Netværkshuset i Gentofte.

Deltagere: Finn Parbst, Mette Roerup (i den første time), Henrik Mottlau, Ete Forchhammer, 
Marianne Engberg, Carl Christian Timmermann, Ulla Sandbæk og Gerd Gottlieb (ref.)
Afbud: Pia Qu, Birgitte Kjersgaard.

Dagsorden
1) Introduktion og velkomst til vores nye medlemmer i gruppen, Marianne og Ete.
2) Evaluering af BfA´s julemøde på Avnstrup 17.12. Vi var ikke mange BfA´ere, men der var god

tilslutning fra centret med vellykket Bingo og dejlig musik ved Kurtes Rizie og Ruben 
Engelhardt. 

3) Borgerforslaget om inkorporering af Børnekonventionen. Pt. godt 6.000 underskrifter. 
Udløber 17.4. Mette havde nævnt forslaget på kursus på Krogerup, hvilket straks gav godt 
med stemmer. Hvordan booster vi det yderligere? Spørgsmålet skal gentages på stormødet,
i håb om at der kan dannes en gruppe, der vil arbejde med opgaven.

4) Den nye regering.  Kan vi finde sprækker, hvor vi kan komme igennem med at presse på 
ændringer, så vi får en mere human asylpolitik? Punkt på stormødet. 

5) Oplægsholdere til stormødet den 7.2.  Enighed om at Søren Pape ikke længere er aktuel. I 
stedet forsøges følgende i prioriteret rækkefølge:  A, Moderaternes nye 
integrationsordfører v. Ulla. B. Eva Singer, DFH om Dublin konventionen og evt. udmeldelse 
C. Anne la Cour Vågen, Røde Kors, om deres omsorgsarbejde, herunder 
børneundersøgelsen, de særligt krævende i Omsorgscenter Øst samt kvinderne, v. Gerd. C. 
v. Ulla. D. Enhedslistens integrationsordfører, Leila Stockmarr v. Ulla.

6) Planlægning af resten af stormødet. Læs Henriks dagsorden. Henrik beder Gyda Seibæk, 
som lavede et godt referat sidst, om at gøre det igen.

7) Syriensbørnene. Finn og Mette har sendt julehilsen til Lars Lykke om emnet. Finn orienterer 
på stormødet om status, der fortsat forværres. Yderligere er det bekymrende, at Tyrkiet vil 
trække sig ud af det nordvestlige og smide kurderne ud.

8) Omsorgscenter Øst. Ca. 1/3 af Sjælsmark er nu omdannet til omsorgscenter ved navn 
Omsorgscenter Øst med plads til ca. 20 særligt omsorgskrævende afviste asylansøgere. Pt 
er der 14 beboere. Centret drives af Røde Kors. Det er Udlændingestyrelsens krav, at de bor
her, selvom det lyder til, at de burde være på et beskyttet bosted. Tidligere 
frivilligkoordinator i centret er ophørt og det betyder, at vi pt ikke har kontakt med centret. 

9) Forskningsprojekt. Jacob Lind, samfundsforsker fra Lund har bedt BfA om at hjælpe med at 
finde unge tidligere asylansøgere til interviews om ”tilbageblik på en barndom i skyggen af 
en langvarig trussel om udvisning”. Bente Rich og Gerd er i gang. Vi kan måske efterlyse 
hjælp fra flere BfA´ere om unge deltagere på stormødet. Gerd taler med Bente om det.

10) Evt:
 Marianne forsøger at finde ud af prisen pr. person på Avnstrup
 Kan vi gøre noget for Kærshovedgård? En rundspørge har afsløret at beboerne bare 

har beskedne, men basale ønsker som tæpper og sengetøj mm. Ulla prøver at 
kontakte frivilliggruppen på centret for at høre om vi kan gøre noget.

 Marianne tilbyder kørsel til demonstrationerne i Avnstrup
 ”Hands On”. Kender vi dem? De har lavet juleklip på Avnstrup. Skal vi koordinere 

med dem? 
 Arne Hansen har genudsendt et godt interview med Nina Lørring fra 2016. Se AH´s 

nyhedsmail a 1.1.23
 Mette opfordres til at sammenfatte sit værdifulde arbejde med pigegruppen på 

Avnstrup i en case/lille fortælling, som vi måske kunne få ind på hjemmesiden til 
inspiration.

 Vi skal være bedre til at svare/reagere på hinanden, når vi mailer indbyrdes i 
koogruppen. 

Næste møde:      28.3. kl. 11 – 13 i Netværkshuset.                                     8.1.23 Gerd Gottlieb 


