Bedsteforældre for Asyl

Referat af Styregruppens møde d. 29.3.2016
9 deltagere: Henrik Mottlau, Kirsten Bitch, Mette Roerup, Niels Stephensen,
Karin Majgaard, Nina Lørring, Lizzie Thording, Ole Bergmann, Alice Gielfeldt.
Afbud fra Ingeborg Gimbel.
1. Siden Sidst, herunder rapportering fra møder, events eller lignende, som
styregruppens medlemmer har deltaget i.

Mette Roerup fortalte om et møde hos Institut for Menneskerettigheder, der gav
anledning til en del debat.
Lizzie Thording havde været til et velbesøgt møde i Rådhushallen i Odense med
emnet: "Racismefri by". Hver forening havde en bod samt taletid på 5 minutter.
Styregruppen besluttede at give 500 kr. som BfA Odenses andel af mødeudgifterne.
Niels Stephensen slår til lyd for at vi skal koncentrerer os om børnene. Der var flere,
som var enige med ham. Lizzie Thording kom med et argument om, at for at vække
opmærksomhed er det nødvendigt at gå ud over denne gruppe, da forældrene er en
uomtvistelig del af børnenes liv.
2. Status på bornholmergruppens arbejde.

Frister vedr. Civilteltet følges op af Jørn Nerup og Arne Norman med en skitse for
vores oplæg. Andre møder: 2 tider i Mellemfolkelig Samvirkes telt, samt evt. flere?
Mette Roerup kontakter jævnligt Mellemfolkelig Samvirke om dette ønske.
Overskrifter : Modersmålsundervisning, Familiesammenføring, Børns Retsstilling,
Overtræder Danmark Børnekonventionen?
Vi skal have defineret nogle events snart, hvis de skal med i programmet.
Der er forslag om at få fat i kendte mennesker, som vil dukke op til vores møder.
Næste møde i eventgruppen er mandag d. 30. maj,
Debat gruppen holder møde de. 5. april.
3. Gert Gottlieb forsøger at arrangere et mere dybdeborende besøg på Sjælsmark.
Vi mangler et talende billede, der skal kunne være logo, som foreslået af Bente
Rich. Ole Bergmann har et billede fra Sandholm, som han vil fremsende.
4.

Karin Majgaard foreslår en direkte oversættelse af "BfA" til engelsk, og vil
desuden lave et banner på engelsk. Bolette Bergmann vil lave BfA-plakat på pind.
5.

6. Stormødet tirsdag d. 12. maj i Humlebæk. Henrik Mottlau skriver dagsorden.
Ordstyrer Knud Vilby. Referent Ole Bergmann.

Hovedemne: "Hvordan overholder Danmark FNs konventioner i forhold til
asylansøgere/flygtninge." Oplæg v. Adv. Niels-Erik Hansen.
Vi har med stor bekymring fulgt regeringens manglende vilje til at rette fejltagelser,
som påtales af FN systemet. Desuden udtaler politikerne meget ofte,"vi går til
grænsen af konventionerne, men vi holder dem stadig"!!
- Seneste status fra Bornholmergruppen
- Nyt fra grupperne
- Tolke og deres uddannelse for nye danske borgere (forslag fra Ingeborg Gimbel)
- Hvordan kan professionelle folk fra medierne fortælle os, hvordan vi kan blive
bedre til at formidle vores budskab. Knud Vilby vil blive spurgt.
- Mette Roerup orienter om fond til rejseudgifter for familiesammenføringer.
- Økonomisk status v. Henrik Mottlau
-

Styregruppemøde: 15. august kl. 11 hos Ole Bergmann.
Stormøde: 8. september kl. 11-15 i Trampolinhuset.
Evt. Teaterprojektet kommer i Politikens Hus, opslag følger v. Kirsten .
Referent Alice Gielfeldt /hm

