
Referat af koordinationsgruppemøde 7.10.19 i Netværkshuset i Gentofte

Deltagere: Kirsten Bitsch, Henrik Mottlau, Finn Parbst, Mette Roerup, Niels Stephensen og Gerd Gottlieb 
(ref.)

Afbud: Alice Gielfeldt og Karin Majgaard 

1) Siden sidst. Vi har modtaget et kritisk indlæg som reaktion på BfA´s annonce i Berlingske 
Tidende. 30.9. Niels har sendt et grundigt svar. Enighed om at vi bestræber os på at besvare alle 
indkomne henvendelser, og i positive tilfælde inviterer til deltagelse i vores stormøder.

2) Borgerforslaget fra Folkebevægelsen for asylbørns fremtid. Forslaget 1. behandles i Folketinget 
8.11. kl. 10. Forslagsstillerne håber på, at i hvert fald dele af forslaget kan komme igennem. 
Skal vi stille op med banner og foldere i Rigsdagsgården på Christiansborg? Henrik undersøger, 
om der kræves anmeldelse som demonstration. Kan gennemføres hvis 4 - 5 BfA’ere melder sig til 
koordinationsgruppen. Endelig afgørelse træffes ved Sjælsmark d. 27. okt. (Efterfølgende oplyses,
at der skal anmeldes, og at der vil blive anvist plads på fortov over for hovedtrappen).

3) Hvordan gik det med besøget ved Sjælsmark af det australske TV-hold, der filmede vores 
søndagsdemonstration? Gerd undersøger.

4) Deltagelse på Folkemødet på Bornholm 2020. Tilmelding til mødet starter 1.11. Jo hurtigere, jo 
sikrere er det at få en god placering. Henrik skriver ud til Bornholmergruppen. Punkt på 
dagsordenen på stormødet 25.11., hvor der skal gives tilsagn om deltagelse. Første møde i 
gruppen til januar. 

5) 12 års markering ved Sjælsmark 13.10. kl. 14 – ca. 15.30. Gerd redegjorde for forberedelserne. 
Finn kontakter Frederiksborg Amtsavis med henblik på en artikel, og Gerd kontakter avisen ang. 
annoncering under Tid og Sted. Kriminalforsorgen er informeret om arrangementet

6) Debatmøde i MS om kvoteflygtninge 13.11. Per, Elvekjær, Finn og Mette har været på 
rekognoscering hos MS og har aftalt, at vi kan afholde en debataften som et led i deres 
møderække om aktuelle problemstillinger. Det kommer til at foregå kl. 16.30 – 20, inklusive 
spisning. Finn arbejder på at invitere Eva Singer, DFH, og Mette arbejder på 
udlændingeordførerne fra EL og A samt et par kvoteflygtninge – dog, det første afbud er allerede 
kommet fra integrationsordfører Rasmus Stoklund, A. 

7) Planlægning af stormøde 25.11. Emner: Formanden for ungdommens Røde Kors som 
igangsætter af gruppediskussioner om, hvordan vi kan arbejde videre i BfA. Mette undersøger. 
Andreas Kamp om Muligheder og begrænsninger i Flygtningearbejdet. Finn undersøger. Andre 
forslag: Hvordan går det for flygtningebørn i den danske folkeskole? Besøg af en repræsentant 
for Dansk Arbejdsgiverforening.

8) Økonomi. Henrik forelagde regnskabet, som også fremlægges på stormødet. Der er midler til 
dækning af Folkemødet. Enighed om at det er meget inspirerende med de donationer, som vi 
ikke helt sjældent ganske uopfordret modtager.



9) Familie- og teenagepige-udflugterne. Kirsten fortalte om de sidste ture til Zoo, hhv. 28.9. og 
5.10. Begge ture har været vellykkede, og det er befriende at opleve, hvordan familierne glider 
ind på lige fod sammen med alle de andre familier. Der er også blevet plads til nogle af de ældre 
kvinder i centret, som ellers plejer at blive forbigået i forhold til ture. Arbejdsgruppen, dvs. Nina 
Lørring og Kirsten, går i tænkeboks mht. nye aktiviteter. Mette fortalte om pigeudflugterne, der 
knytter pigerne sammen og tilfører perspektiv til deres ellers så ensformige liv. Mette opfordres 
til særskilt at søge fonde til at dække de kommende udflugter. 

10) Interviews med Sjælsmarks børn. De interviews, som en lille gruppe har gennemført med 13 
børn, er af Nina Lørring samlet i et hæfte, som blev anvendt på årets folkemøde. Hæftet vil blive 
lagt ud til fri afbenyttelse via et link på hjemmesiden.

11) Irakergruppens bogudgivelse ”Irakere i Danmark – en beretning … ”.  Bogen er fint anmeldt i 
netavisen Sameksistens d. 5.9. Den vil blive solgt ved 12 års markeringen.

12) Henvendelse om konkrete urimeligheder i Sjælsmark til Kriminalforsorgen og Tesfaye.  Vi vil 
beskrive konkrete eksempler på de urimeligheder, som vi oplever i Sjælsmark (f.eks. meldepligt 
hos politiet tre gange ugentligt i undervisningstiden for en 19 årig, der har fået lov til at gå i 
gymnasiet) og i første omgang henvende os til Kriminalforsorgen for at bede om deres 
kommentarer. Dernæst går vi evt. videre til Tesfaye. 

13) Ny sekretær for vores støtteforening. Ole Bergman har hidtil været sekretær. Alice foreslås 
enstemmigt! 

14) Annoncen ”Danmark gør børn fortræd” i Berlingske Tidende. Annoncen blev bragt 30.9., dagen 
før Folketingets åbning på en flot højre-side og må formodes at være blevet set af et nyt udsnit af
avislæsere. Den blev samtidig omdelt i alle folketingsmedlemmernes dueslag. Vi talte om det 
uheldige i at borgerforslaget og BfA opererer med forskellige tidsgrænser for tildeling af ophold. 

15) Evt. 

Mette har næsten daglig kontakt med den somaliske unge pige, som vi har fulgt over lang tid. 
Vedkommende befinder sig nu i Tyskland sammen med sin familie. Det er vitalt for hende med 
mobilkontakt til omverdenen. Donationer til bl.a. taletidskort er velkomne. Kontakt Mette: 
metteroe@hotmail.com

Kommende stormøder: 25.11., 25.2. og 13.5. Hver gang kl. 11 – 14.30.

Kommende koordinationsgruppemøder: 14.1. og 1.4.  Hver gang kl. 11 – 14

Henrik booker Netværkshuset i Gentofte. 

10.10.19 Gerd Gottlieb


