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41 fremmødte BfA’ere.

1. Julie og Alba fra "Luk Ellebæk".  Else Lidegaard skriver om deres oplæg :
To unge kvinder fra organisationen ”Luk Ellebæk” fortalte rystende klart om forhol-
dene for de indsatte fanger, som efterlod os i tvivl om dette virkelig drejede sig om 
forhold i Danmark. De har på et tidspunkt opholdt sig i 24 timer i et telt uden for 
Ellebæk, hvor politiet optrådte voldeligt over for dem. Gruppen holder jævnligt 
møde i Trampolinhuset.

Efter torturkommissionens rapport den 7. jan. lænkede de sig under en 
demonstration fast til trappen ind til Folketinget, nævnte at dette måske har været 
med til at optrappe Kriminalforsorgens voldelige adfærd. Har dannet grupper af 
besøgsvenner og fået sikkerhedsgodkendelse gennem PET.

Et af de rystende exempler på magtmisbrug som de nævnte var, at hvis man i 
Ellebækfængslet blev taget med en mobiltelefon – som ikke er tilladt(!) – kunne man 
få op til 15 dage i isolationsfængsel, nøgen (så man ikke kan bruge tøj til at hænge 
sig). Refereret i torturrapporten.

Der er plads til 135 i fængslet. Det er ofte overbelagt og påtænkes udvidet. De 
indsatte er jo ikke kriminelle, men stilles hver 4. uge over for en dommer på skype, 
der forlænger deres varetægtsfængsling. Til stede er en advokat og politi. Advokaten
har ikke haft tid til at sætte sig ind i sagen og den indsatte har ikke taleret(!), så 
politiet får som regel den ønskede forlængelse. Man sidder her altså på ubestemt tid
(op til 18 måneder!), må højst ryge 2 cigaretter om dagen, kun adgang til frisk luft 1 
time om dagen. De 30 kvinder i særlig bygning får ofte mindre grundet 
personlemangel. Nævnt blev også en beretning fra marts 2019: ”Asylbreve fra 
Helvede” ved Lene Kjær -  søg hendes facebook på nettet.

2. Hvordan kan BfA udnytte kræfterne til et øget politisk pres? 
Der kom mange forslag og ideer til hvad vi kan gøre: søge foretræde for Mattias 
Teresfay og fortælle ham nogen af vores synspunkter, at møde op til spørgetime hos 
statsministeren, bedst hvis der er pressedækning, Ulla Sandbæk kunne stille 
spørgsmål til statsministeren, måske skulle vi vente til efter Høringen d. 4. marts. 
Desuden blev det klart, at vi ved meget lidt om de forhold, som børnefamilierne vil 
komme til at leve under på Avnstrup, herunder også forholdene omkring børnenes 
skolegang.



Debatten sluttede med, at der blev nedsat en gruppe, som skal finde ud af, hvad vi 
skal rette vores fokus på. Gruppen består af: Henrik Mottlau, Nina Lørring, Kirsten 
Bitsch, Vibeke Nerup, Mette Roerup, Carl Christian Timmermann og Kirsten Parbst. 

3. Er "Børnene ud af Sjælsmark" løst med anbringelse i Avnstrup?
Vi ved på nuværende tidspunkt ikke nok til at kunne tage stilling til dette punkt.

4. BfA afholder høring på Christiansborg 4. marts kl. 14 - 17. "Danske børn ud af Al-
Hol lejren" v. Mette Roerup.
Det har været meget besværligt at mobilisere folk og politikere til denne høring. Der 
er tilmeldt 81 personer, DER ER STADIGVÆK PLADS TIL FLERE, SÅ MELD JER - 
politikere har enten meldt sig til sent eller meldt fra igen efter tilmelding. Der 
kommer politikere fra: De radikale, Alternativet og Enhedslisten. 

5. "Uhyrligheder" på Sjælsmark - status på vores henvendelse v. Finn Parbst.
Finn fortalte om sine henvendelser i form af spørgsmål til Kriminalforsorgen vedr. de 
mange chikanerier, som beboerne dagligt er udsat for. Det var mange og ofte er 
svarene henholdende eller ufuldstændige eller uden mening.

6. Folkemøde 2020. Bornholm bliver til Møn v. Henrik Mottlau.
Henrik har bestilt telt på Møn. Det blev godkendt bornholmerbudgettet bruges på 
Møn. Det forsøges stadig med et par events på Bornholm. Desværre afslag på taletid 
i Menneskerettighedsteltet. Plads i Civiltinget er søgt - efterfølgende kan oplyses, at 
BfA har fået plads. Københavns Biskop, Peter Skov-Jakobsen, vil gerne være 
oplægsholder i samarbejde med Jørn Nerup.

7. NYT fra grupperne.
Kongelundsgruppen: er i tænkepause vedr. demoer, men har ideer til Møn.
Irakergruppen: bogen er næsten udsolgt, et genoptryk overvejes.
Fynsgruppen: kører på lavt blus, Carl Christian Timmermann deltager med et indlæg 
på Læger uden Grænser’s generalforsamling.
Avnstrupgruppen: Nina Lørring vil tage initiativ til et møde, når hun ved lidt mere, 
samt vil vente med at lave udflugt for børnene i august.

8. Økonomi. Henrik fremlagde det reviderede årsregnskab, der blev godkendt.

9. Evt.
Jørn Nerup fortalte om et møde i bispegården med biskoppen, herfra vil der blive 
sendt en appel ud i den nærmeste fremtid. Biskoppen vil invitere til et møde om at 
gøre noget større og bredere.

Næste Stormøde d. 13. maj kl. 11 i Netværkshuset.
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