BfA

Referat af 2. Bornholmermøde d. 1. februar 2019

Netværkshuset, Ericavej 149, 2820 Gentofte.
Ad 1. Ordstyrer Gerd Gottlieb og referent Kirsten Bitsch
Referatet fra sidste møde godkendt.
Yderligere punkter til dagsorden: ’Udvidelse af ’grupper’ + ansvarlige tovholdere’ og
’Verdensmål’ pkt 6.1
Kommentarer til dagsorden: Quizzgruppen er en selvstændig gruppe – hører ikke
sammen med tekstning/PR
Ad 2. Intet
Ad 3. Praktiske forhold:
Samme placering af telt som sidste år. Ole foretager det fornødne i forhold til telt, men
Henrik overtager fremover Oles funktion i forhold til arrangørerne.
Økonomi: Henrik oplyser, at der er dækning ind til videre, hvis niveauet er som sidst år.
Hvis der ønskes yderligere tiltag af økonomisk art, skal Henrik først kontaktes.
Kirsten B. kommer til at stå som kontaktperson på BfA’s bornholmerflyer i år.
Events (gælder ikke udgående aktiviteter som f.eks. Håbets Træ) skal tilmeldes senest 1.
maj. Det tager Henrik sig af ligesom han sikrer, at BfA’s events kommer med i det trykte
materiale (program) som Folkemødet udgiver. Skal ske inden 1. maj.
Ad 4. Teltet: Der skal bestilles efter 31. januar
Kirsten Suhr og Helle er med i teltgruppen. Mester Jakel gruppen (se senere) holder tæt
kontakt med teltgruppen.
Endnu intet svar på efterlysningen af banner med pipfugle.
Ad. 5 Civiltinget: Der skal søges om plads senest 6.3.19.
Ad 6. Speaker ´s Corner: Ole holder stadig snor i dette.
Ad. 6.1 Verdensmålene (Sustainable Development Goals, SDG):
Tidligere havde FN 8 millenniummål. Nu arbejdes der med 17 verdens mål, der indbyrdes hænger sammen. Der arbejdes for, at målene vil være være opfyldt senest 2030.
Ulla Liberg og Kirsten Bitsch deltog på vegne af BfA i arrangementet ’Verdensmålene på
Folkemødet’ i FN-byen den 29. januar 2019. Mødet var arrangeret i et samarbejde
mellem FN.DK, Folkemødet og Global Focus.
Mærket med de mange farver, som hver symboliserer et af de 17 mål (med 169 delmål)
er en cirkel, fordi man ved at arbejde med ét af målene ofte vil gavne flere andre.
Målene hænger sammen.
Hvis feks piger og kvinder syd for Sahara ikke længere skal bruge millioner af timer på at
hente vand, bliver der tid til skole og uddannelse.

Hvor de tidligere 8 millenniummål om sult, sygdom, uddannelse….primært rettede sig
modverdens fattige, gælder de 17 verdensmål for alle mennesker i hele verden.
Der er stadig 4 mio. børn i verden, som ikke går i skole. Men det er ikke nok at sikre sig,
at alle børn kommer i skole. Man må også spørge til: ’Hvad lærer de så i skolen?’ Spørge
til kvalitet af undervisningen.
Nogle af verdensmålene kan blive hverdagsmål f.eks. omkring affald, plastik….
Der er et motto for verdensmålene: ’No One Left Behind’ og der blev også nævnt: ’Leave
No Child Behind’; det sidste må siges at være særlig relevant for BfA på Bornholm med
vores overskrift: ’Danmark gør børn fortræd’.
Der var en opfordring til alle Folkemødedeltagende organisationer om at lade de
bageste komme til orde, at bygge sine events på dialog. Der blev også nævnt at ændre
’Business as Usual’ til ’Business as Unusual’. (her er BfA godt i gang med vores
teaterarrangementer).
Der var opfordring til ikke at sprede sig over for mange verdensmål, men måske kun
vælge ét eller to, og man mindede om, at det er vigtigt at samarbejde med andre.
En tankevækkende oplysning: Vi ville kunne opfylde alle verdensmålene, hvis vi
anvendte 4% af verdens samlede BNP på det! I DK bruger vi 0,7% af vores BNP, hvilket er
FNs mål nu og som ikke ret mange lande lever op til.
Der er udarbejdet et hæfte om verdensmålene til Folkemødet,en bezzerwizzer quizz, en
plakat se evt. på Verdensmål.org/materialer
Mulige steder for vore events: Global Focus, Civiltinget, Speaker´s Corner…….. (ref. UL)
Verdensmålsteltet bliver stort i år. Her er ledige tider at få
Verdensmålene er for alle - også for flygtninge. Familieplanlægning er IKKE et af de 17
verdensmål – for kontroversielt visse steder.
Ad 7 Emner til vores eget telt (eller andres)
Mottoet ’Don´t leave any child behind’ passer fint ind i vores overskrift ’Danmark gør
børn fortræd’ - måske en række delmål om feks: et vædigt liv – at være pain in the ass
problematik, at blive nedværdiget menneskeligt.
Events: Svend Brinkmann skal kontaktes for at få ham til at holde et oplæg el. lign.
Simon Pihl Sørensen, Rasmus Kjeldahl, Knud Lindholm Lau (har selv tilbudt sig), Christian
Koch, Mette Gjerskov skal måske kontaktes.
Foreløbig sættes Mette Gjerskov og Christian Koch på stand-by. Tove kontakter Knud
Lindholm Lau.
Özlem Chekic kunne måske lave en seance med unge mennesker som event for os? Ulla
kontakter Özlem.
Trampolinhuset kan fortælle om livet i Sjælsmark – én familie i Sjælsmark.
Michal Clante bendixen stiller gerne op for os med oplæg, dialog.
Relevante verdensmål for os at arbejde med:

1. Afskaffelse af fattigdom
2. Sundhed og trivsel
3. Fred, retfærdighed og stærke institutioner.
Ole har kontaktet Menneskerettighedscenter om plads i deres telt, men endnu ikke
modtaget positiv respons.
Ole har også kontaktet alle partiers formænd for at bede dem om et møde i vores telt.
Endnu ingen svar.
Ad 8. Uddelingsmaterialer. Plakater, sandwiches m.m.
Punktet udsættes til næste møde. Tove spørger Ida Harsløf om hun vil hjælpe os.
Ad. 9. Arbejdsgrupper m.m.
Mester Jakel gruppe: Margrethe,Alice, Helle,Lise, Henrik (praktiske forberedelser).
Forestillingen -ca. 30 min. - vil vise, at afviste flygtningebørn i DK ikke behandles
ordentligt. Teltevent for både børn og voksne. Kan spilles én gang hver dag.
Håbets Træ gruppe: Lise, Helle, Gunvor, Kirsten B.
Lise har haft kontakt med Bodil Nielsen. Hun er igen i år klar til at donere et træ m.v.
Quizz gruppen: Gerd, Alice, Tove, Ulla.
Ideer vil blive efterlyst på førstkommende Kongelundsmøde
Tovholdergruppe i forhold til events: Ulla, Tove, Kirsten B.
Vagtskemagruppe: Vi bør have en sådan.
Julemandshæren. Vi ønsker, at de kommer til Bornholm og stiller op med deres events
for BfA den 14. og 15. juni– 3 events i alt: 1 stor event og 2 mindre. De skal have 23. 116
kr. Vi kan søge Himmelblå Fonden. Ulla arbejder videre med dette.
Bolig på Bornholm: Robert i Rønne har fremsendt lejekontrakt- foreløbig har Carl
Christian og Kirsten B. meldt sig. Ledige pladser vil blive meldt ud på Stormødet 6.2.
Ulla undersøger om BfA kan komme i betragtning til plads/tid hos Global Focus. Børnene
i Sjælsmark skal være emnet for en event her- gerne i samarbejde med andre feks
Trampolinhuset.
’Retorik’ med Knud lindholm Lau kunne være i Civiltinget.
Svend Brinkmann-event kunne være i Menneskerettighedsteltet- måske ville han kunne
gå i dialog med Sørine Godtfredsen. Vi beder ham selv byde på evt dialogpartner. Kirsten
B. kontakter ham.
NÆSTE MØDE: 1. 3.19 kl.11 -13.30.
Alice bedes kontakte netværkshuset herom. Gerd laver dagsorden til mødet.
Eventuelt. Jørn Nerup skal spørges om at skrive et oplæg til Speaker´s Corner, som Lise
gerne læser op.
Gunvor har fået nyt telefonnummer: 29864055
Lizzie Thording ny adresse:
Tuborgvej 25 lejl. s.10, 2900 Hellerup tlf. 26277822 eller 65943005

