Referat af koordinationsgruppemøde i Bedsteforældre for Asyl 27.4.22 i Netværkshuset, Gentofte

Deltagere: Finn Pabst, Henrik Mottlau, Mette Roerup, og Ulla Sandbæk, Gerd Gottlieb , Carl Christian
Timmermann, Pia Q, Birgitte Kjersgaard
Afbud: Alice Gielfeldt, Lilian Pagsberg
Ordstyrer: Mette Roerup
1. 2 fra Avnstrup over 18 år mangler penge til transport til skole. Ind til videre betaler BfA.
Bør godkendes på Stormøde.
2. Stormøde bedes beslutte et valgmøde med politikere. Mette undersøger Borups Højskole,
Gerd spørger Vartov om lokale.
3. RK rykkes for genundersøgelsen om børn af Finn.
4. Ros til BfA’s facebook, der passes af Pia Q. Og Dorte Scmidt-Nielsen.
Evt. Højesteret behandler sag om administrativ fratagelse af statsborgerskab 12. og 13. sep.
Finn synes BfA bør demonstrere.
Gerd nævner Michala Bendixen: ”Et mere retfærdigt og humant asylsystem”.
Kan bestilles på refugeeswelcome.dk
Næste møde i koogrp. Tirsdag d. 18. okt.

Referat af koordinationsgruppemøde i Bedsteforældre for Asyl 27.4.22 i Netværkshuset, Gentofte

Deltagere: Finn Pabst, Henrik Mottlau, Lilian Pagsbjerg, Mette Roerup, og Ulla Sandbæk, Else Lidegaard
(gæst) og Gerd Gottlieb (ref.)
Afbud: Birgitte Kjærsgaard, Alice Gielfeldt, Carl Christian Timmermann, Kirsten Kjær
Ordstyrer: Mette Roerup
Referent: Gerd Gottlieb
1) Planlægning af stormøde 11.5.
Oplæg ved direktør Rasmus Grue Christensen, Dignity. Varighed 1 time incl. spørgetid. Finn briefer
RGC med vores ønsker mht indhold i hans oplæg.

Øvrig dagsorden planlagt. Henrik noterede.
Forplejning. Henrik smør og sandkage, Finn rugbrød, Ulla frugt, Mette pølse, Lilian pålæg, Gerd
franskbrød og ost.
2) Opfølgning på Dansk Røde Kors´s børneundersøgelse. Undersøgelsen skulle ifølge brev (26.8.21) til
Finn fra Anne la Cour Vågen være gennemført i 1. kvartal af 2022. Vi enedes om, at det er for tidligt
at spørge til en rapportering.
3) Situationen i Sjælsmark v. Gerd
Der er nu kun 20-30 af de ”gamle” (særligt omsorgskrævende) asylansøgere - heraf 6 kvinder tilbage i centret sammen med de mange ukrainere på gennemtræk videre ud i samfundet.
Særdeles provokerende sammensætning. I stedet for at afholde kvindecafe arrangerer cafégruppen nu udflugter via offentlige transport ud af centret med de ”gamle” kvinder.
4) Situationen på Avnstrup v. Lilian og Mette.
o Lilian berettede om det modbydelige forsøg på tvangsudsendelse af hendes kontakt, en
kurdisk/iransk mor, der nu er fængslet i Ellebæk, og hendes 11årige tvillingedrenge. De
skilles fra faderen og den yngste på halvandet år, som hun indtil har ammet. Under mødet
fik Lilian besked om at familiens genansøgning i Flygtningenævnet netop er afvist med
henvisning til troværdighed.
o Koo-gruppen bevilligede 1500 kr til en særlig hjælpsom kontakt i centret i forhold til den
afviste kurdiske familie.
o BfA afholder sommerfest på centret den 22.5. Mere følger.
o BfA´s møder (kaldes nu sådan frem for demonstrationer) foran centret vil fremover blive
lagt på lørdage, da det ser ud til at give mere deltagelse af både beboere og nye lokale BfA
´ere.
o Mette har overfor både Udrejse- og Hjemrejsestyrelse efterlyst digital meldepligt i stedet
for den fysiske de 2 gange dagligt, som ikke mindst er til gene for de enlige mødre og de
unge under uddannelse.
5) Pia Q spørger om, hvordan koo-gruppen forholder sig til indsamlinger på BfA's åbne facebookside.
Vi mener ikke, vi kan gøre noget undtagen, hvis en indsamling sker i BfA's navn. I så fald skal den
godkendes af koo-gruppen. Efterfølgende har Pia fortalt, at hun styrer hjemmesiden og sletter, hvis
en indsamling er mistænkelig. Pia skal opfordres til at forklare dette på stormødet.
6) Referat fra møde i DFH´s Asylnetværk v. Gerd. Emner var status på de somaliske sager og
information om Hjemstyrelsens arbejde foruden den faste runde fra de forskellige asylnetværk om
aktuelle aktiviteter. Det fremgik bl.a. at al sagsbehandling i US er sat i bero til fordel for de
ukrainske sager.
7) Opfølgning på demonstrationen den 17.4. (påskesøndag) for den tvangsudviste mor med
tvillingedrengene fra Avnstrup. Deltagelsen var desværre ikke stor. Mette holdt tale om
implementering i dansk lovgivning af Børnekonventionen, der kunne ha forhindret den ulykkelige
sag. Efterfølgende er Mette gået i gang med at oprette et borgerforslag med Knud Vilby som
tekstmager. Rektor fra Nyborg Gymnasium, Henrik Vestergaard, har bl.a. indvilliget at være
medstiller. Vi hører mere, når forslaget ligger klar, og vi vil være med til at fremme det.
8) Transport til de unge over 18 år v. Henrik. Alle kommer i skole i øjeblikket. En kontakt i
Udrejsestyrelsen vil måske kunne hjælpe, hvis der bliver problemer. Nina og Mette får navn og
tlf.nr.. Organisationen ”Together WE PUSH” arbejder også med at betale for transporter.
9) Afghanske børn i klemme i asylsystemet om bare 1 ½ år, når afghaner-særloven udløber. Finn rejste
problemet. Gerd kunne fortælle, at Michala Bendixen har taget initiativ til at danne et netværk af

herboende afghanere og afghanske asylansøgere med henblik på at arbejde politisk for fortsat
ophold.
10) Generalforsamling i foreningen til støtte for Bedsteforældre for Asyl. Generalforsamlingen blev
afholdt. Se referat på hjemmesiden.
11) Evt.
Finn kontakter Kirsten Kjærs søn og Gerd kontakter Carl Christian Timmermann
12) Kommende møder:
19.5. Stormøde kl. 11-14
15.8. Koo-møde kl. 11
20.9. Stormøde kl. 11-14
18.10. Koo-møde kl. 11
23.11. Stormøde kl. 11-14
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ja, vi nåede det: alle kommer i skole i øjeblikket
en kontakt i Udrejsestyrelsen vil måske kunne hjælpe, hvis der bliver problemer.
Nina og Mette får navn og tlf.nr.

