Stormøde i BfA 14. feb. 2018 i Netværkshuset i Gentofte.
Ordstyrer Knud Vilby bød velkommen til vore tre gæster.
Ref. Alice Gielfeldt
45 BfA´ere deltog.
Udlændingestyrelsen besvarer spørgsmål :
Vicedirektør Anders Dorf, Center for Asyl
Souschef Sanne Pedersen, 3. Asylkontor
Souschef Natasya Grage, Kontoret for indkvarteringsvilkår
Se bilag med US besvarelser på vore tidligere spørgsmål samt nedenfor
Vi fik en introduktion til US og blev orienteret om udflytningen til Næstved, hvor der ikke
fandtes eksisterende brugbare bygninger. Der bygges derfor nyt nær stationen.
De i dagsordenen nævnte spørgsmål blev fyldigt kommenteret og besvaret; men kan ikke
refereres i detaljer. Overordnet måtte vi forstå, at US med god vilje og efter bedste evne
forsøger at behandle asylsagerne omhyggeligt og med de størst mulige menneskelige hensyn
selv om det må stå klart, at US skal løse en politisk opgave, der er defineret i love og
bekendtgørelser.
Evaluering af Høring på Christiansborg om børn på asylcentre v. Mette Roerup.
Mette redegjorde for forløbet og kom ind på, hvad høringen havde sat i gang bagefter.
Der kommer et samråd med Inger Støjberg om asylbørns skolegang, Radio 24-7 vil lave en
udsendelse om emnet, nogle præster holder i næste uge et møde omforholdene for beboerne
på Kærshovedgård og Mellemfolkeligt Samvirke vil følge op.
Af opfølgende ideer blev nævnt: samarbejde med de unge fra Mellemfolkeligt Samfund
omkring børnene i Sjælsmark. Det er vigtigt at vi vedbliver at holde focus på dette område.
Kirsten Bitsch fortæller, at der vil være brug for en arbejdsgruppe, som søger at skaffe penge
til oplevelser til børnene i og uden for udrejsecentrene. Carl Chr. Timmermann talte om at
inddrage unge mennesker i arbejdet med asylbørn. Forslag om at lave en høring ude i landet
på Fyn eller i Jylland. Det ville Fyn gerne se på.
Bente Rich refererede, at psykolog Solveig Gunnarsdottir fra Røde Kors påpegede alle de
skader som børn pådrager sig ved at være i et udrejsecenter – første gang RK melder så klart ud.
Applaus til dem, der havde planlagt og gennemført høringen. Bedre tilmelding bedre næste
gang.
Forslag om underskriftindsamling på borgerforslag.dk v. Jørgen Neerup.
På baggrund af den store tilslutning til annoncen: ”Danmark gør børn fortræd” foreslår JN, at
BfA tager initiativ til at samle 50.000 underskrifter for et forslag til Folketinget om asylbørns
tarv. Evt. sammen med andre organisationer, hvilke ? Det nøjagtige antal af børn, det drejer sig
om er vigtigt at kende! En arbejdsgruppe meldte sig: Leif Bork, Ingeborg Gimbel, Bente Rich,
Mette Roerup og måske Nanna Carlsen.

SOS mod racisme giver årets venskabspris til BfA v. Nina Lørring.
Det var en fin overrækkelse, der er et link på BfA’s hjemmesiden til TV2 Lorry med klip og
interview med Jørn.
Folkemøde 2018 – beslutninger fra gruppemøde v. Ole Bergmann
Ole fortalte om placering ved den gamle brandstation på 6 x 6 meter. Der skal melde sig ca. 15
BfA’ere for at vi kan magte arrangementet. Det var der ved håndsoprækning, så vi deltager.
Der var et kort møde efter stormødet blandt de tilmeldte. Der er plads til flere. Hvis du er
interesseret så send en mail til Ole Bergmann.
Jørn indrykker en annonce i et Bornholms Tidende med efterlysning af overnatningssteder.
Sidste nyt fra arbejdsgrupperne.
Kongelundsgruppen vil holde en månedlig demonstration ved Rundetårn.
Longstayer-gruppen hviler, mens Irakergruppen fungerer og ikke må glemmes.
BfA struktur v. Karin Majgaard.
Styregruppen skifter navn til Koordinationsgruppen, hvilket blev accepteret af forsamlingen.
Se beskrivelse af BfA’s struktur nederst.
Valg til styregruppen af en repræsentant for Fynsgruppen.
Lissie Thording vil gerne stoppe. Stor tak og klapsalver til Lissie Thording for hendes indsats
for BfA Fyn. Carl Christian Timmermann blev valg som ny repræsentant for Fyn.
Årsregnskab 2017 v. Henrik Mottlau.
Det reviderede regnskab blev forelagt og godkendt.
Der blev bevilliget et max. på 40.000 kr. til Folkemøde.
Eventuelt.
Brev til EU-kommisæren om asylbørn
Bente Rich og Brita Bastogi spurgte forsamlingen om de var enige i, at der blev samlet nogle
eksempler (cases) på, hvordan børn har det (lider, bukker under) i det danske asylsystem, og at
disse sendes til den Europæiske Kommissær for Menneskerettigheder, som en protest fra BfA.
Forsamlingen var enig. Derfor starter vi en indsamling af cases. Har I fulgt, eller kender I til et
barns/en families sagsgang gennem systemet, beders I sende oplysningerne til
bastogibrita@gmail.com
En megafon står hos Mik Brammer, den kan komme med til Bornholm
Næste stormøde d. 30 april kl. 11.00 Ref. Alice Gielfeldt/hm

Udlændingestyrelsens yderligere svar på BfA’s spørgsmål:
Ad 1) Den faktiske ventetid for første interview
Udlændingestyrelsen kan henvise til besvarelsen af en række spørgsmål stillet af Udlændinge- og
Integrationsudvalget, senest UUI 248, som er besvaret den 18. januar 2018:
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/uui/spm/248/svar/1459603/1847100.pdf
Vi kan desuden henvise til en række andre besvarelser, som belyser udviklingen i 2015, 2016 og
2017.
UUI 997, 2015/2016:
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/uui/spm/997/svar/1358902/1688111.pdf
UUI 904, 2015/2016
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/uui/spm/904/svar/1349129/1673524.pdf
UUI 423, 2015/2016:
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/uui/spm/423/svar/1315149/1619323.pdf
UUI 9, 2017:
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/uui/spm/9/svar/1453695/1836485/index.htm

Ad 2) Udsendelse af afviste asylansøgere samt tidligere flygtninge, hvis asyltilladelse er
inddraget/nægtet forlænget
Udlændingestyrelsen træffer bl.a. afgørelse om asyl og afgørelse om inddragelse/afslag på
forlængelse i første instans. I tilfælde af en negativ afgørelse træffer vi samtidig afgørelse om hvorvidt
udlændingen kan udsendes tvangsmæssigt til sit hjemland, hvis pågældende ikke medvirker til sin
udsendelse, jf. udl. § 31.
Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet underretter Udlændingecenter Nordsjælland (UCN) om de
endelige afgørelser om afslag på asyl og inddragelse af asyltilladelser, som vi træffer, og at det er
politiets ansvar at foretage systematisk udrejsekontrol med denne gruppe udlændinge. Den praktiske
tilrettelæggelse af udrejsekontrollen og udsendelsesarbejdet henhører under politiet, og ansvaret for
at forhandle bl.a. tilbagetagelsesaftaler på plads med de lande, de afviste asylansøgere kommer fra,
henhører under UIM.

Struktur

Stormødet tegner bevægelsen og bør optræde som samlet organ som sikrer fremdrift med beslutninger og godkendelser af
aktiviteter der fremmer formålet.
Der afholdes 4 møder årligt – 2 møder i forår og efterår

Koordinationsgruppen refererer til stormødet og:
Planlægger, udarbejder dagsorden og referat fra stormøde, der består af faste punkter og tematiseret indlæg:
Tema – evt. indlæg kan drøftes og besluttes på stormøde
Siden sidst – orientering fra postmester/kontaktperson
Nyt fra arbejdsgrupper
Økonomi
Evt. og næste møde
Koordinationsgruppen består af:
Op til 10 personer valgt på stormøde heraf flest mulige, der repræsenterer forskellige grupper – alle valgt på stormøde
Valg til koordinationsgruppen finder sted på det andet møde i foråret
Medlemmer vælges for 2 år - genvalg kan finde sted
Koordinationsgruppen udpeger kontaktperson/postmester for 6 måneder
Postmester formidler henvendelser og medvirker til at høringssvar udarbejdes eller sendes til relevante personer.
Høringssvar:
Koordinationsgruppen sikrer udarbejdelse af høringssvar.
Høringssvar kan udarbejdes af enkeltperson enten på egne vegne elle på vegne af BfA.
Høringssvar i BfA’s navn skal godkendes i koordinationsgruppen og evt. nøgleperson
Økonomi:
Ansøgning om pengemidler – stiles til koordinationsgruppen, der administrerer efter overordnede kriterier besluttet på stormøde eller
henvises til beslutning på stormøde

”Foreningen til støtte for Bedsteforældre for Asyl”
Foreningen bestyrer BfA’s økonomi iht. vedtægten og aflægger årsregnskab til godkendelse på Stormøde.
Koordinationsgruppens medlemmer udgør foreningens medlemmer.
KOORDINATIONSGRUPPEMØDE OG GENERALFORSAMLING ER ÅBNE MØDER HVOR ALLE ER VELKOMNE.

Arbejdsgrupper er selvstændige og træffer beslutninger med ansvar overfor stormødet
Lægegruppen
Folkemødet Bornholm
Fundraising/økonomigruppen (Kasseren Incl.)
Sjælsmarkgruppen
Kongelundsgruppen
Longstayergruppen - hvilende
Avnstrupgruppen
Odensegruppen
Irakergruppen

