REFERAT fra STORMØDE

d. 20. sep. 2018 i NETVÆRKSHUSET, Gentofte

Ordstyrer Ole Bergmann - referent Alice Gielfeldt.

31 fremmødte BfA’ere

1. LGBT Asylum ved Hanne Gyberg og en asylansøgerfra Afrika.
Hanne fortalte om organisationens opbygning, kerneopgaver og de problemer som LGBT-personer har
i denne verden - også i Danmark, selv om vi anses for de mest tolerante.
Asylansøgeren fortalte sin livshistorie med en hudløs ærlighed, som var meget berørende. Vi fik indblik i
leveforhold, kultur og fordomme, som er livsbetingelserne for masser af mennesker; men svære at
forstå for en dansker.
Han har efter 2 år endnu ikke fået opholdstilladelse. Han skrev følgende tak: ”Thank you so much for the
invitation and also thanks for listening to me about my story and the activities of lgbt asylum does for
us. Your group is excellent and we hope to be partner with lgbt asylum in the future. Please, extend my
sincere greetings and thanks to everyone who listen to us today. And thanks for accepting who I am as
an lgbt person. I hope one day again to meet all of you. Tak for i dag.”
Extra: Sjælsmark-udflugt 30. sep. mangler hjælpere v. Nina Lørring
Der planlægges endnu en familietur for børnene og deres forældre på Sjælsmark d. 30. sept.
Der er brug for flere BfA’ere, børn eller børnebørn, da turen indbefatter skattejagt, idræt og grillning.
Turen går til samme sted som sidst, en naturlegeplads i nærområdet. Den kan nås med almindelig bus,
hvis familierne en anden dag får lyst til at bruge stedet. 3 ekstra BfA´ere meldte sig.
2. Folkebevægelsen for Asylbørns fremtid v. Mette Roerup.
Mette fortalte om det sidste møde i Trampåolinhuset, hvor 12 foreninger deltog. Det blev foreslået, at
danne en forening med bestyrelse for at få en mere fast struktur på arbejdet. Der indkaldes til stiftende
generalforsamling i november 2018. Der blev diskuteret, hvad de 100.000 kr som er givet til arbejdet
skal bruges til. Sten tilbød at lave nogle filmspots om livet i Sjælsmark med deltagelse af beboerne. Det
blev bestemt, at han skal lave et udkast. Tone og Sara ville komme med et oplæg til et borgerforslag
vedr. tidsaspektet i asylcenteropholdet og henviste iøvrigt til Flygtningehjælpens rapport.
3. Sjælsmark - Status for det frivillige arbejde v. Kirsten Bitsch og Gerd Gottlieb.
Kirsten fortalte om de 2 vellykkede udflugter til en nærliggende naturlegeplads. Nu arbejdes der på en
3. tur til samme område (se ovenfor). Gerd fortalte om kvindecaféen, som kvinderne har taget godt
imod, men som har været svær at få i gang rent praktisk. Tidspunktet kl. 17.30 - 19.30 har vist sig ikke at
være velegnet, da det også tiltrak en masse børn. Derfor flyttes den til at være fra kl. 13 - 15 hvor
børnene endnu er i skole.
4. Status for " Danmark gør børn fortræd" og hovedtema for næste periode v. Mette.
Mette talte for at gøre det gode slogan bredere. Det var der enighed om. Hovedtemaet er derfor
stadigvæk det samme, men andre grupper som de store børn, som bliver 18 år og hvad så ? samt
spørgsmålet med de uledsagede børns forhold. Begge dele er underlagt det svære spørgsmål : Tiden går
og hvor længe skal de vente på en afgørelse og på at få et liv ?
5. BfA´s henvendelse til Michael Aastrup Jensen, MF og formand for den danske delegation i Europarådet.
Mette har d. 15.8. sendt en mail til Michael Aastrup Jensen om et tilsynsbesøg i Sjælsmark af
Europarådets Flygtningeudvalg. Nu svarer Michael Aastrup, at han ikke har myndighed at til udvirke
besøget. Det mener Ulla Sandbæk, at han har. Mette går videre med denne sag.

6.”TRIVSEL og UDVIKLING hos børn på asylcentre”.
En rapport fra Dansk Flygtningehjælp og et møde om rapporten d. 7. nov. v. Mette. BfA laver et
arrangement den 7 november kl.17 til 19 hos Mellemfolkelig Samvirke. Det er en opfølgning på vores
høring på Christiansborg i januar og vores event i Institut for Menneskerettigheders telt på Folkemødet.
En af medforfatterne gør rede for rapportens tilblivelse.
Vær med til at sprede information om arrangementet ved at invitere alle interesserede til at blive
klogere på børns vilkår i danske asylcentre. Invitation er udsendt og ligger hjemmesiden.
7. Referat fra Bornholm v. Ole og Arne Normann.
Arne fortalte om vores gode placering på pladsen, om vores budskab med plakater, folder med quiz
samt Håbets Træ. BfA fik til uddeling 1000 eksemplarer af Politikens særnummer om børn på Sjælsmark.
Bladet indeholdt 1/1-sides annoncen ”Danmark gør børn fortræd”. Jørn Nerups tale på Speakers Corner
kan læses på hjemmesiden ”BfA’ere mener”. 2 velbesøgte event med Özlem Cekic, det ene med Bent
Melchior det andet med Knud Lindholm Lau. Kirsten Bitschs deltagelse hos Kristen Demokraterne og
Nannas harmonikaspil foran teltet. Vi var enige om at det havde været et vellykket folkemøde og der var
bred enighed om, at vi skal deltage også i 2019. Det praktiske skal organiseres bedre.
8. Hvordan kan BfA agere i den kommende valgkamp? Gode idër efterlyses. Tages op på næste møde.
9. Nyt fra grupperne.
Kongelundsgruppen: Tove fortalte om demonstrationerne den 1. onsdag i hver måned ved Rundetårn
kl. 16-17, hvor vi deler en A5-flyer ud i 400 eksemplarer og får snakket med folk; det fungerer ret godt.
Alle er velkomne, datoerne frem til jul er: den 3. okt, 7. nov. og 5. dec.
Irakergruppen: Gyda fortalte, at det snart er 10 år siden gruppen blev dannet, gruppen har samlet
materiale om arbejdet og vil skrive en oversigt over historien. Desuden talte hun varmt om at deltage i
Folkemødet på Møn, som hun havde oplevet som rigtig godt.
Fyn-gruppen: Christian fortalte om Fyns folkemøde d. 1. sep., hvor han oplevede, at vi er ved at bide os
fast med flere gode oplevelser af folk, som kom og stak på næven med ros for BfA’s indsats.
Aunstrup: Nina fortalte at Erik Hansen har genoptaget sine foredrag og er nået til nr. 124
8. Nyt fra postmesteren v. Gerd.
Der har været 72 henvendelser dvs. en hver 3.-4. dag. De er meget forskellige - alle bliver besvaret.
Der har været en fornyet henvendelse fra Öslem Cekic og Bent Melchior, som gerne vil lave noget
sammen med os og som gerne vil mødes med nogle af os d. 3.okt kl. 17. Det gør Arne og Else Lidegård.
9. Økonomi v. Henrik Mottlau. Der er p.t. økonomi til gode idéer i behersket omfang og Folkemøde 2019
Af Himmelblåfonden og andres gaver til humanitært arbejde (Sjælsmarks børn) resterer ca. kr. 25.000
10. Evt.
Jørn Nerup fremlagde baggrunden for sit åbne brev til Integrationsministeren. Det blev hasteudsendt på
facebook og som BfA-Nyt - og er siden bragt i Politiken.
Næste stormøde med David Trads: mandag d. 12. nov. 2018 kl. 11 - 14.30 i Netværkshuset.
Venlig hilsen Alice og henrik

