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og ca. 45 bedsteforældre.

Mette Roerup bød velkommen til 4 sociologistuderende, der til en opgave
gerne ville interviewe nogle af os - og først lære os lidt at kende.

1. Öslem Celic: ”Hvordan kommer man i dialog med anderledes tænkende?”
Öslem har siden 2007 modtaget mange hadebreve og -mails, i lang tid ignorerede hun
dem, men Jacob Holdt sagde: ”Du må møde dem, som du tror, hader dig?”
Öslem valgte en ud: ”Jeg køber morgenbrød og skal vi så ikke snakke sammen?”
De snakkede sammen i 2½ time.
I dag kommer jeg ud for at lytte - vi ønsker jo alle det bedste for Danmark - ingen ønsker
krig - men jeg hører det samme overalt: det er ”de andre”, der er problemet.
Vi er nødt til at gøre noget selv, hver især. Vi skal mødes med dem, vi er uenige med!
Samtale er nødvendig - eneste vej frem i et demokrati. Det er så vigtigt med sproget. Jeg
har f.eks. aldrig mødt en ” landsbytosse”. Sproget åbner grænser og kan bygge bro. Er det
let? Nej, det er hårdt og et langt sejt træk, men det er vejen frem.
Hvad kan vi selv gøre: svare dem, der skriver, som vi gerne selv ville svares.
Svar personligt - som individ, aldrig som gruppe. Skab kontakt ved at spørge ind til
personen: arbejde, familie og børn?
Gode råd til mødet med en anderledes tænkende:
Mød dem ikke i deres gruppe - mød dem ikke offentligt.
Tag afstand fra holdninger; men aldrig fra mennesker. Vi har en del af sandheden, det har
de andre også. Vis tillid, giv tid, I må aldrig skilles som uvenner, så find noget I kan være
enige om. I må aldrig undervurdere jeres indsats.
2. Folkemødet 2017
Det blev formelt besluttet, at vi deltager og søger en anden placering nærmere
Cirkuspladsen. Som valg af hovedtema foreslog Jørn Nerup: Børnekonventionen og
Mette Roerup: Medmenneskelighed i asylansøgeres vilkår. Det vedtoges, at
Bornolmergruppen indstiller et tema på næste Stormøde.
3. BfA's profil, mål og målgrupper blev udsat til næste møde pga. tidnød
4. Politiinspektør Richard Østerlund la Cour, centerleder på udlændingeområdet
samt Michael Nymann, leder af Udsendelsescenter Nordsjælland
orienterede om opgaverne og politiets retningslinier ved gennemføring af en udvisning.
Nyankomne asylansøgere samles altid i Sandholm og registreres alene med navn og evt.
identitetspapirer. Oplysningerne sendes umiddelbart til Udlændingestyrelsen.
Efter sidste afslag på opholdstilladelse lander sagen så i Udsendelsescentret. Der bruges
meget tid på samarbejde om udvisningen - frivillighed er bedst - også for den udsendte.

Politiet ønsker en udsendelse med værdighed.
For udsendelse gælder Udlændingelovens § 30, et EUdirektiv samt retningslinier fra
Europarådet. Desuden fører Ombudsmanden tilsyn med udsendelserne samt deltager med
en repræsentant i et antal sager om året.
Sidste øjebliks genoptagelse af en sag, voldsom modstand eller pilotens afvisning kan
udsætte udsendelsen.
Medvirkende politifolk uddannes i at håndtere udsendelser herunder evt. magtanvendelse.
Af over 4000 udsendelser er der anvendt magtmidler i ca. 80 tilfælde. Læger deltager kun,
hvis personen har behov for lægefaglig bistand, det er sket 18 gange i løbet af 3 år.
Information har beskrevet en mildt sagt forfærdelig tvangsudsendelse på baggrund af
aktindsigt i politiets egne rapporter. Oplægsholderne kan ikke genkende beskrivelsen; de
kan dog ikke kommentere, da en undersøgelse er i gang.
Bedsteforældre stillede kritiske spørgsmål vedr. tvangsudsendelse, magtanvendelse, læger
fra vikarbureauer og brug af chartrede fly, der må være svimlende dyrt. Der var forståelse
for vores kritik; men arbejdet skulle jo udføres på de givne betingelser. Vigtigt for BfA at
få indsigt i, hvordan ”systemet” tænker og arbejder - og omvendt ...
5. Nyt fra grupper:
Avnstrupgruppen: lever og har det godt. Har travlt med 5 flygtninge, der med opholdstilladelse har fået hus i Jystrup - hjælp til det praktiske og en indsats for at vende beboernes
holdninger til de fremmede.
Irakergruppen v. Lone: startede med irakerne i Brorsonskirken 2009. For tiden tager 26
BfA'ere sig af 49 irakere, enlige såvel som familier. Mødes 4-6 gange årligt for opdatering
mht. kontakt til familier og prøver at bakke hinanden op i arbejdet med irakerne, som de
har hjulpet med alle deres problemer med myndighederne og meget andet v. Lone Holm
Jensen
Kongelundsgruppen: Ulla Liberg omtalte et kursus fra Institut for Menneskerettigheder;
de har løbende kurser, hvor vi er meget velkomne. BfA'erne blev kontakter af mange, når
de havde badge på og oplevede stor interesse for kontakt. Meld Jer til de næste kurser, som
er meget informative og giver mange kontaktmuligheder.
Skrivegruppen: Ole Bergmann fortalte, at ”BfA mener” er godt i gang. Foreløbig består
gruppen af Jørn Nerup, Niels Stephensen og Ole. Alle er velkomne til at komme med gode
idéer til aktuelle emner.
Jubilæumsgruppe: Behandles på næste Stormøde.
Økonomi v. Henrik Mottlau: status/likviditet som på Stormøde i september.
Næste møde Stormøde onsdag 8. feb. 2017 i Sættedammen
Bornholmergruppen mødes torsdag d. 12. jan. 2017 i Trampolinhuset
ref. Alice Gielfeldt/hm

