
                      Referat af BfA stormøde  d. 7. februar 2023

                   Ordstyrer: Knud Vilby    Referent: Gyda Bøge Seibæk

Med afbud fra Moderaternes udlændingeordfører Mohammed Rona blev pkt. 6 rykket 
frem til Pkt. 1.  Information om et nyt forskningsprojekt.
”Unges tilbageblik på en barndom i skyggen af en langvarig trussel om udvisning” 
v. Bente Rich og Gerd Gottlieb.
PhD Jacob Lind, forsker i samfundsvidenskab ved Malmø og Københavns Universitet 
holdt oplægget: ”Barn som lever under hot om utvisning. Hur kan vi stödja deres 
kamp?” Jacob Lind vil undersøge, hvordan det har påvirket unge at leve en del af deres
barndom med truslen om udvisning i barndommen i asylcentre eller under jorden.
Det er en videreførelsen af hans ph.d.-disputats ”The politics of undocumented migrant
childhoods”, hvor han interviewede børn og deres forældre med disse oplevelser i 
Sverige og England. Hvis du vil læse disputatsen, så bed om den i svar på denne mail.  
.

Jacob Lind fortalte om sin forskning, hvad der satte ham i gang med det, formålet med 
det og de erfaringer, det har givet ham.  Nu er han interesseret i at interviewe unge 
voksne i Sverige og Danmark, der som børn har levet med frygt for hjemsendelsen i 
asylcentre eller under jorden og spørger, om vi har kontakt med sådanne unge, som vi 
kender fra årene 2000 – 2015. https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/filer/Jacob
%20Lind%20Info%20til%20forskningsprojekt.pdf

Formålet er, at få samfundet til bedre at forstå, hvilke konsekvenser fjendtlig 
migrations- og  asylpolitik har for unge mennesker, når de vokser op under sådanne 
vilkår. Vedhæftet Jacob Linds disputats og overheads fra mødet.
Jacob Linds tlf. nr. er 46707-975945. E-mailadresse: jocob.lind@mau.se
Bente Rich er kontaktperson til projektet.

Pkt. 2. De sidste børn i Syrien skal hjem nu. Finn Parbst.
I januar faldt der dom i Københavns Byret i den anlagte sag ved advokat Foldschack 
mod Udenrigsministeriet om hjemtagelse af de tre danske med deres tredielandsmødre 
fra Roulejren i Syrien. Udenrigsministeriet blev frifundet, men domsafsigelse var ikke 
enstemmig, idet den ene af de tre dommere mente, bl.a. under henvisning til en 
lignende sag fra Frankrig at sagen skal hjemvises til Udenrigsministeriet med henblik 
på genbehandling. Advokat Foldschack vil herefter forhandle med udenrigsminister 
Lars Lykke Rasmussen.
Jørn Nerup og Knud Vilby har skrevet en politianmeldelse af statsministeren og vice- 
statsministeren,  hvor de anklages efter straffelovens § 250 (Den, som hensætter en 
anden i hjælpeløs tilstand ….) og §253 stk 1. (...den, der …. undlader at hjælpe nogen, 
der er i øjensynlig livsfare …). Anmeldelsen indbefatter ikke udenrigsminister Lars 
Løkke Rasmussen, da han har givet udtryk for, at børnene skal hjemtages sammen med
deres mødre. Anmeldelsen afventer resultatet af Knud Foldschacks henvendelse til 
udenrigsministeren. 
Finn har planer om at sende et brev til ombudsmanden. Dette foreslås tilbageholdt 
indtil man ser, hvad der kommer ud af henvendelsen til Udenrigsministeriet.
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De 14 børn, der allerede er hjemtaget fra syrien med deres fængslede, danske mødre, 
ser sjældent mødrene, men bliver støttet af RTC.
Finn: Undersøgelse har vist, at 51 % mener, at børnene skal hjem med deres mødre.

Pkt. 3.  Inkorporering af FNs børnekonvention i dansk lovgivning, Ft-12826. Mette 
Roerup.
Facebook.com/groups/Bedsteforaeldreforasyl/permalink/10158680967955918/
Der er alt for få underskrivere. Man kan tage pamfletter til uddeling.           
Bente Rich om norske erfaringer: Konventionen blev inkorporeret i norsk lovgivning i 
2003.  Professor Kirsten Sandberg analyserer, at menneskerettighedsinstrumenter først 
har virkning på lovgivningen, når den inkorporeres i landets love. Se resumé:
https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/filer/Boernekonv.%20inkorporeret%20i%20Norge.pdf

pkt. 4.  Idéudvikling. At finde potentielle sprækker i regeringens asylpolitik. Mette 
Roerup.
Eksempler fra sager om kvinder fra Afghanistan og Iran. Vi skal lave grupper, der skal 
finde ud af, hvad der er det næste, der rør sig. 

Pkt. 5. Nyt fra arbejsgrupperne.
Avnstrupgruppen. Mette beder om penge til vintertøj til børnene, da de skal købe ind 
efter lister fra Røde Kors og derfor ikke købe kan det, der er vigtigst. Stormødet 
bevilgede.
Der er – udover BfA gruppen - forskellige frivillige grupper, der støtter og laver 
forskellige aktiviteter.
Kongelundsgruppen. Karin Gooseman: Gruppen har planer om demonstration vedr.    
underskriftindsamling til inkorporering af Børnekonventionen i dansk lovgivning d. 30.
marts ved Rundetårn. 

Pkt. 7.  Økonomi. Årsregnskab 2022 v. Henrik Mottlau. 
Godkendt af revisor Svend Broberg, der genvalgtes. Stormødet godkendte regnskabet.
         
Pkt. 8. Eventuelt. 
Pia Sigmund fra Odensegruppen fremførte to forslag vedr. iranske forhold:  Et hvor 
man kunne støtte børn og unge, der uretmæssigt er fængslet i Teheran, ved at vise 
fotos, navn og alder og sprede dem i offentligheden og derved gøre opmærksom på 
deres situation. Forslaget fik tilslutning. 
Tilsvarende kunne man ved at tage fotos med navn og alder gøre opmærksom på, at der
også i Danmark sidder iranske børn under fængselslignende forhold i Avnstrup. 
Forældre til 16 af disse børn har henvendt sig til Pia om hjælp til at gøre opmærksom 
på deres situation. Det er ikke meningen, at der skal være personlig kontakt. 
Stormødet  fandt det problematisk at forfordele børn fra en nationalitet frem for andre.
         
Næste stormøde bliver onsdag d. 10. maj kl. 11-14.                                                          
        
PS fra Gerd Gottlieb:  Efter mødet afholdt Folkemødegruppen møde, hvor man enedes 
om i stedet for Møn at arbejde hen imod deltagelse på Ungdommens Folkemøde, der 
foregår 6. - 7. september i Valbyparken. Se www.ungdommensfolkemoede.dk
Næste møde i gruppen bliver umiddelbart efter stormødet d. 10. maj.      

https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/filer/Boernekonv.%20inkorporeret%20i%20Norge.pdf
http://www.ungdommensfolkemoede.dk/

