BfA STOR/sommermøde 22. juni 2021
22 BfA´ere i højt solskin i Højskoleforeningens have i Vanløse.
Ordstyrer Mette Roerup og referent Alice Gielfeldt.

REFERAT
1. Syriensgruppen v. Cæcilie Kongsgaard Balle .
Cæcilie fortalte om et borgerforslag ”Hent børnene hjem fra Syrien”, som hun
startede. Nu er de en gruppe under BfA, som på mange måder presser på for at
det skal ske så hurtigt som muligt. De skriver læserbreve, har skrevet til alle
socialdemokrater i landets kommunalbestyrelser, kontakter til fagforeninger og
organisationer f.eks. Mellemfolkeligt Samvirke, skriver på Twitter.
En facebookside med 3000 følgere, hvor der kan læses mere om aktiviteterne.
Afholdt høring på Christiansborg med deltagelse af Eva Schmidt, Knud
Foldschack m.fl.
De er blevet en del af en international forening ”Repatriate The Children” som
har startet en indsamling til de syriske børns hjemrejse på mobilepay 888307,
alle bidrag er velkomne. For 100 kr./år kan du blive medlem i foreningen.
2. Nyt fra Aunstrup v. Nina Lørring. Se BfA-Nyt med dagsorden for d. 27- juni.
Vaccinen er kommet til alle over 16 år og opefter.
Der sker en åbning lige så stille for aktiviteter og klubber
Madordningen fungerer fint.
Nina har uddelt transportbidrag til 25 familier, som ikke får nogen penge.
Der er et stort sommer arrangement søndag d. 27.juni.
Ruben Engelhardt har siden BfA startede sidste sommer ved Center Aunstrup
været fast deltager og bidraget med guitarspil og sang. Han er blevet besøgsven
hos en af de unge mænd. Ruben skriver meget stærke og relevante sange. Han
har et stykke tid øvet sammen med Kurtes (harmonikaspiller og gammel
kending). Ruben vil gerne have optaget en prof. video med deres sang: ”Hej
minister”. Han søger 1-3.000 kr. til projektet. Kan måske bruges på Folkemøde
Møn – det blev godkendt.
(Siden er der sket det, at Kurtes er blevet i Makedonien hos sin syge mor og
kommer ikke hjem til Danmark foreløbig. Derfor er projektet nok stoppet.
Ruben vil i stedet finde ud af, om han har mulighed for at komme til Møn selv
og bidrage med sine sange.)
3. Sjælsmark v. Gerd Gottlieb.
Der er ingen kontakt til familier fra Sjælsmark. Vi håber, at kunne starte en
kvindecafe med ture uden for lejren i august.

4. Kongelunden v. Ulla Liberg.
Vi mødes 10 – 12 personer hver måned privat og taler om situationen og prøver
at lægge planer for kommende aktiviteter f.eks. demonstrationer ved
Rundetårn en gang om måneden, som vi gjorde før corona.
Vi savner at blive nævnt i dagsordenen.
5. Deltagelse i Folkemødet på Møn v. Henrik Mottlau.
redag d. 20. og lørdag d. 21. aug.
Der er tilmeldt 12 deltagere, heraf 7 til event med Margrethe som idemager.
Syriensgruppen vil holde en debat.
6. Indsatte i Ellebæk mangler penge, så de kan telefonere - eneste livline til
verden uden for lejren. Bidrag på kr. 3.000 1-2 gange blev vedtaget.
7. Børneundersøgelse – en opfølgning af tidligere undersøgelse v. Gerd
Forslag om at BfA henvender sig til Røde Kors. Bente Rich har formuleret en
henvendelse til Anne la Cour om igen at undersøge de asylbørn, som tidligere
er blevet undersøgt. Et enigt stormøde støtter initiativet.
8. Et forsøg på at formulere et 9. krav i vores folder måtte opgives.
EFTER FROKOST diskussion og opsamling af temaet:
”Forslag og inspiration til det kommende arbejde i BfA”
Opsamling v. Knud Vilby.
- Koordinering af aktiviteter med andre grupper, Arne bad om opbakning til
at tage kontakt til andre grupper som deler vores synspunkter - det fik han.
- Opmærksomhed på syrernes kompetencer til at indgå i vores samfund
- Pjecer – en flyer samt en grundigere folder
- Kan vi være med til at koordinere debatten med film?

