
 Referat af møde i kontaktgruppen for irakiske asylsøger mandag d. 10. september 2018 

Skrivegruppens seks medlemmer deltog i mødet.

ad 1  Dagsordenen blev godkendt.

ad 2  Ordstyrer Hanne Geist. Referent Gyda Bøge Seibæk 

ad 3  Sidste mødereferat blev godkendt.  

Ad 4  Kirsten Bitsch refererede fra Koordinationsgruppen:                                                                          

      a Udsendelsescenteret Sjælsmarks frivilligkoordinator Stig Tønnesen stopper omkring  
         årsskiftet. Funktionen vil derefter blive varetaget af en fælles frivillige-koordinator for 
         Sandholm og Sjælsmark. BfAs Sjælsmarkgruppe sørger for aktiviteter i Sjælsmark. De har 
         måttet melde sig som Røde Kors frivillige for at få lov til at lave aktiviteterne. De har 
         arrangeret udflugter for familierne og har oprettet en kvindegruppe og en systue. 

      b  Førstkommende stormøde finder sted d. 20. september kl. 11. Her skal der bl.a. tages stilling 
          til, om BfA skal være repræsenteret på Folkemødet på Bornholm ingen i 2019 og i givet fald, 
          hvorvidt overskriften ”Danmark gør børn fortræd” skal bibeholdes.              

      c  Gerd Gottlieb er nu BfAs postmester og fortsætter i endnu et halvt år.

      d  Onsdag d. 7. november kl. 17 – 19 afholder BfA arrangement omkring Asylbørns vilkår i MS`s 
          lokaler på Fælledvej 12. Marianne Swarre redegør for Dansk Flygtningehjælps rapport 
          ”Trivsel og udvikling hos børn i Asylcentre”.

ad 5  Arbejdet med den kommende beskrivelse af gruppens arbejde.

          Gruppen diskuterede de problemer, der kunne opstå ved en sådan rapport, og risikoen for at 
          den kunne blive misbrugt.  Man diskuterede deltagernes forskellige indlæg og de                       
          overordnede betragtninger, som casene kunne være eksempler på.  Nogle af de forhold og  
         deres konsekvenser vil man gerne have nærmere belyst.          

ad 6  Man vil derfor kontakte tidl. advokat Helge Nørrung med henblik på et møde. Indholdet i de 
          næste møder skal først og fremmest dreje sig om det videre arbejde med rapporten. 

ad 7  Den gensidige information om asylarbejdet var gennemgået under pkt. 6  

ad 8  Næste møde bliver hos Kirsten Gaard, Skovstjernevej fredag d. 2. november 2018 kl. 14.

ad 9  Intet under eventuelt.          

      


