
   REFERAT    -    Stormøde  14. maj 2019    i Netværkshuset.
                                            Til stede: 40 BfA´ere

Mødeleder Mette Roerup /  Gerd Gottlieb.            Referent Alice Gilefeldt

1. Laila Belhaj : " Stop Diskrimination"
Laila er forkvinde for foreningen, provokeret af facebook opslag især af " den unævnelige", 5.000 
følgere på 3 uger. Laila fortalte om forskellige former for diskrimination oplevet på egen krop. Hun 
har epilepsi, som forværres af provokationer. Laila er meget bekymret for sine børn, føler at hun 
har udviklet paranoia. Hendes budskab til os er: "I må reagere, når I oplever, at mennesker bliver 
diskrimineret i det offentlige rum”. 
Laila talte om moddemonstrationer, fredsfester m.m.m. Hun talte om "Fællesenergi-Initiativet". 
Foreningen vil arrangere events for skoleelever til hjælp for deres angst, debatpanel for 
skoleelever m.m. Foreningen vil arbejde for at samle kræfterne i en " Antirascistisk bevægelse". 
Laila´s indlæg var meget bevægende, fordi det var så dybtfølt. Hjemmesiden hedder: stopdisk.dk

2. Røde Kors rapport om Sjælsmarks børn v. Mette Roerup
Rapporten blev gennemgået på møde i Mellemfolkeligt Samvirke og er konklusioner på det 
arbejde, som er lavet af psykologer udenfor Røde Kors. Den munder ud i en udtalelse om, at " 
Børnene skal ud af Sjælsmark." Gå derfor ind på deres hjemmeside og støt sagen, det vil komme 
med i en stor annonce. Dansk Flygtningehjælps rapport fra sidste år er også et vigtigt materiale.

3. Ellebækfængslet har behov for besøgsvenner v. Mette. Hvad kan man gøre for denne gruppe ? 
Mette opfordrede til at blive besøgsven via præsten Per Bohlbro, Grønnevangs Kirken.

Gerd Gottlieb fortalte om en demonstration foran fængslet arrangeret af en gruppe unge 
mennesker, som lavede mange sjove ting med stor humor til støtte for de indsatte med sang og 
musik. Der var et talstærkt politiopbud til stede fra starten. Efter at Gerd forlod demoen, for 
politiet meget voldeligt frem ifølge en efterfølgende videooptagelse, der kan ses på facebook. 
Jørn Neerup spørger "Er der nogen argumenter for den tilbageholdelse af mennesker, der sker på 
Ellebæk? Hvad er retsgrundlaget?”. Enighed om at spørge Bjørn Elmqvist,  Brita  påtog sig opgaven.

4. BfA´s arbejde  med børnefamilierne i  Sjælsmark v. Kirsten Bitsch og Nina Lørring
fortæller om de arrangementer, der har været hidtil f.eks. Naturlegeplads, cirkus, Zoo m.m. samt 
om de kommende arrangementer hver anden søndag i juli – kræver mindst 6 BfAér hver gang, tid 
og sted kommer senere. Desuden overvejes rejsekort til familierne, så de også selv kan bevæge sig 
ud til skov og strand. 

5. Status for registrering af børnenes historik v. Bente Rich, Vibeke Nerup, Gerd og Tove Krag.
De har haft samtaler med børnene på Sjælsmark efter aftaler med forældrene, i alt ca. 15 børn.  
Spørgsmålene til børnene kunne være : Hvad er du glad for? Hvad er du ked af ? osv. To af pigerne 
fik til opgave at tage billeder af børn på Sjælsmark til en collage til teltet på Bornholm. Børnenes 
svar danner grundlag for en event i teltet fredag .

6. Der må ikke mere være demoer foran Sjælsmark v. Henrik Mottlau.
Søndag d. 12. maj blev BfA bedt om at fjerne sig. Henrik forsøger at få en aftale, så BfA fortsat  kan 
stå foran Sjælsmark.



7. Status på BfA ´s valgarbejde v. gruppernes tovholdere.
Gennemgang af de enkelte punkter med opfordring til alle om at være aktive.

8. Nyt fra Bornholmergruppen v. Tove.
Tove gennemgik skemaet med alle arrangementerne og som viser at vi er i mål m.h.t. planlægning.
Der er et par små løse ender, men ellers har vi et flot program med events hver dag samt teater 
med DE FEMTEN, Håbets træ og Mester Jakel Teater  m.m.

9. Valgdemo. v. Tove.
Der er demoer med uddeling af flyer hver onsdag kl. 16 -17 indtil valget enten v. Rundetårn eller v. 
Nytorv, hvor alle er velkommen til at deltage.

10. Seniorfestival på Højskolen Marienlyst d. 24. og 25. juli.
BfA kan gratis komme på scenen med et budskab. Mail til Tove Krag (adressen findes i datalisten), 
hvis I er interesseret i at deltage.

11. NY folder tilafløsning af udgave maj 2018 og godkendelse af de 8 krav.
Folderen blev præsenteret og kravenes ordlyd godkendt.

12. Valg til koo.gruppen.
Ole Bergmann og Birgit Skovmand går ud - Tak for jeres indsats. Finn Parbst blev nyvalgt med 
applaus

13. Nyt fra grupperne.
Kongelundsgr. v. Ulla: Vi mødes  ca. 10 - 12 BfA´er første søndag i mdr. på skift hos hinanden.

Irakergr. v. Hanne Geist: 25 BfA´er er involveret. Jørgen Kirkegaard vil formulere en pjece om 
arbejdet.

Odensegr. v. Carl Christian: Der er afholdt to valgmøder og han fik en hilsen med hjem.

Avnstrupgr. : To af BfAérne fra Avnstrup havde været på rundvisning på Hjemrejsecentret. Der er 
pt. 285 beboere og ca. 60 af dem er børn. 15% har været der over 1 år. 
De 3-5 årige går i børnehave på Avnstrup. Der er 35 børn i eksterne skoler i  Hvalsø og Ringsted. 
Røde Kors argument for at sende resten af børnene helt til skolen i Lynge er, at de er blevet flyttet 
meget rundt og hvis de nu skal flyttes igen, så kan de måske beholde skolen. Børnene fra Lynge kan
gå i fritidsklub på Avnstrup, de øvrige børn har tilbud om SFO og kan derfor ikke benytte tilbuddet 
på Avnstrup. Red Barnet holder fritidsklub åben om lørdagen for de 6-12 årige og hver anden 
søndag. De øvrige søndage holder Avnstrups personale åbent i fritidsklubben. Nogle dage er den 
åben til kl. 21. En fond har givet 1,4 mio. til famlieaktiviteter. Der var interesse for vores tilbud om 
igen at starte med lektiehjælp, så vi afventer. 

Skrive / lægegruppen v. Niels Stephensen: Vi prøver at pirke til myndighederne, skriver læserbreve

Kvindecafe v. Gerd Gottlieb: Hver anden tirsdag i Sjælsmark, der kommer ca. 15 kvinder. Vi går en 
"banke-på" runde for at minde kvinderne om, at vi er der.

14. Økonomi v. Henrik.
Regnskab pr. 13. maj viser stadigvæk et pænt beløb til det humanitære arbejde; men 2 annoncer 
og folkemødet kan give negativ egenkapital. Der er dog stor forhåbning om fondsmidler.

Evt.          Næste stormøde: 28. august i Netværkshuset i Gentofte  kl. 11.                              /Alice


