
           Stormøde i BfA 30. maj 2018 i Netværkshuset i Gentofte.
           Ordstyrer Knud Vilby - Ref. Alice Gielfeldt pkt. 1- 4
           37 BfA´ere deltog i det fine vejr.
 

1. Bent Melchior:  ” Asylbørn har ret til en fremtid  ”
Else Lidegaard bød Bent velkommen.
Bent fortalte om sin flugt til Sverige som 14-årig d. 9. oktober 1943 og den følgende tid.
Han talte om at være luksusflygtning i Sverige i 1943 sammenlignet med at være flygtning i 
Danmark i dag. Og den åbenbare forskel på at være flygning i Sverige i modsætning til dagens 
flygtninge i DK. Han sammenlignede den store interesse for omskærelsen af drengebørn med den 
manglende interesse for, hvordan asylbørn lever og har det her i landet. Og han fortsatte med – lige 
så indigneret som BfA -  at fortælle om deres dårlige livsbetingelser i dagens DK.
Han sluttede med at sige, at vi må fortsætte med at fastholde vores synspunkter og fortsætte med at 
kæmpe for børnenes sag. 

2. Folkebevægelsen for asylbørns fremtid. FAF  
Arne Normann  og Mette Roerup har deltaget i nogle møder i folkebevægelsen.
Arne vil gerne have at koordineringsgruppen lægger en linie for, hvad vi vil være med til sammen 
med folkebevægelsen. Mette fortæller, at der endnu ikke er kommet et færdigt forslag, som vi kan 
tage stilling til. Det venter vi på. Knud konkluderer at vi støtter ideen og venter at se, hvad der sker.

     3.Revision af BFA´s 10 krav til dansk asylpolitik. 
Det revidere forslag er udsendt på forhånd. Jørn Nerup oplyser, at der er strammet op på de 
tidskrav, som vi tidligere har haft. Nu foreslås det bl.a. at der må være 6 mdr. som norm for, hvor 
længe en sag kan vente på en afgørelse. Leif Bork foreslår, at hovedbudskabet til Bornholm må 
være, at udrejsecentrene skal lukkes. 
Dernæst fulgte en diskussion af formuleringerne og det endte med en midlertidig godkendelse af de 
10 punkter. Og et påbud om at der arbejdes videre med papiret i efteråret i koordinerings- gruppen 
eller en særskilt arbejdsgruppe. 

      4.Folkemøde 2018   Ole Bergmann redegjorde for de anmeldte events. Vibeke Nerup fortalte, at
Øzlem Cecik sammen med Bent Melchior i vort telt torsdag kl. 17-18 vil uddybe: “Tonen i udlæn- 
dingedebatten er hård - den gør børn fortræd”. 
De vil bl.a. fortælle om dialogkaffe med folk, man er politisk uenig med.
Fredag kl. 13.30-14.30 vil Øzlem Cecik med samme overskrift interviewe Knud Lindholm Lau om 
hans ny bog: “Bare fordi at-“. Bogen analyserer sprog og forestillinger i udlændingedebatten

      5. Udrejsecenter Sjælsmark Gerd Gottlieb fremhævede indledningsvis de informationer om 
centret, som foreligger via Ombudsmandens rapport og Kriminalforsorgens svar på rapporten, 
Dansk Flygtningehjælps nye rapport: ”Trivsel og udvikling hos børn på asylcentre”, dir. for ”Børns 
Vilkår” Rasmus Kjeldahl udtalelser og ikke mindst Politikens aktuelle PS-tillæg med BfA’s 
annonce. Desuden skitserede Gerd de formelle rammer og vilkår for centret og fortalte om gruppen 
”Venligboerne støtter beboerne på center Sjælsmark”, der udfører et beundringsværdigt arbejde for 
at dække beboernes praktiske behov på en lang række områder, herunder at sikre hver af de 
ramadanfastende et varmt aftensmåltid dagligt. 
Gruppen fortjener støtte: 4695-4695637772 eller Mobile Pay 61684711.



Om BfA´s arbejdet med børnene i centret fortalte Nina Lørring og Kirsten Bitsch bl.a., at de 
planlægger ture med de yngste børn og deres forældre. I første omgang bliver det 8. og 15.juli til 
Egehjortene naturlegeplads mellem Hillerød og Fredensborg. Der er brug for 2 -3- hjælpere pr. tur 
til indkøb og deltagelse.
Nina Lørring fortalte også om sit arbejde i centrets syværksted. Flere BfA´ere er velkomne her.
Endelig fortalte Tove Krag om BfA´s nystartede kvinde-café, der afholdes om aftenen hver anden 
tirsdag. Foreløbig er initiativet blevet modtaget vældig positivt af kvinderne i centret. 
.
Afsluttende blev der brainstormet på ideer til nye aktivistiske tiltag, bl.a. blev det foreslået, at BfA 
indrapporterer til Ombudsmanden, hvis vi oplever kritisable forhold i forhold til centrets officielle 
rapportering om vilkår og praksis.   

     6. Sidste nyt fra arbejdsgrupperne v. Lissie Thording og Carl Christian Timmermann. 
Den 5. maj afholdt ”Racismefri By - Odense for Mangfoldighed” et arrangement, som BfA, Odense
med deltagere fra Århus, Ålborg og København. Alle ventede sig meget af dette møde med planer 
om et intensiveret samarbejde, så vi i fremtiden lettere kunne udtale os i fællesskab. At det kunne gå
den vej, vidste vi, og vi havde inviteret Kirsten Suhr til at komme og være med. Selv om vi er 
aktive her, skal vi vel ikke bestemme det hele! Med Kirstens gode hjælp, fremførte, vi  at BfA 
hellere vil optræde uden at gå ind som en sammentømret fællesbevægelse. Det blev selvfølgelig 
accepteret – hvilket Stormødet tog til efterretning.
Med kun 2 aktivister er lørdagsdemonstrationerne på Grønttorvet i Odense ophørt. Stormødet 
klappede for indsatsens i 8 år Lissie m.fl. trofast har stået der hver lørdag.
.

BfA-Odense har deltaget i et møde, hvor forfatter Hjarn v. Jernichow Borberg holdt foredrag om sin
bog med titlen: "Nydansk - Er nydanskere og danskere virkelig så forskellige?" Arne Normann 
tilbød at gennemgå bogen med henblik på at lave en faktasamling som grundlag for fremtidige 
debatter - ikke mindst på det kommende folkemøde på Bornholm. "

       7. Henvendelser til BFA.  Gerd måtte desværre forlade mødet – udskydes til næste gang.
Henrik Mottlau forklarede, at BfA-Nyt skal begrænses i antal og have stor interesse for læser. Dette
for at undgå blokering, når vores nyhedsmail går i spam, som det sket for den forrige. Med 4 faste 
om månden med dagsorden til og referat fra Sjælsmark burde yderligere nyheder kunne finde plads,
så kun det exceptionelle kommer særskilt ud.
Send ”BfA-Nyt” til Henrik, og til Ole, hvad der skal på facebook. 

       8.Økonomi    Henrik viste status pr. 25. maj. Når Folkemødeudgifter og annonce i Politiken til 
særpris er betalt resterer der begrænsede midler til resten af årets politiske arbejde.
Annoncen i Politiken blev under tidspres besluttet af en begrænset kreds af BfA’ere. Heldigvis 
godkendte Stormødet. Til forslag om annonce i MetroExpress skulle Arne undersøge priser. 
Der er god brug for bidrag til dyre annoncer, så hvis du synes, det er god idé, er vor konto Skjern 
Bank reg. 7780  kto. 1930 866.

   9.  Evt.     Mette Roerup fortalte om møde i Flygtningehjælpen og 
                   Tove Krag om demonstrationer d. 20. juni.

PS.  BfA kunne deltage aktivt i Møn Festival 11.-15. juli.  Hvem tager initiativ?                                
hh


