STORmøde ONSDAG d. 14. FEB. 2018 KL.11-14.30
i Netværkshuset Ericavej 149, Gentofte
- nær S-tog: Kildebakken
DAGSORDEN
1.

ordstyrer Knud Vilby

-

referent Alice Gielfeldt

Udlændingestyrelsen vil svare på nedenstående forberedte spørgsmål:

- I Udlændingelovens § 9c, stk. 1 gives der mulighed for opholdstilladelse, hvis ganske særlige forhold taler for det,
herunder hensynet til barnets tarv. Vi ser desværre, at børn der har boet hele deres liv her som asylansøgere, gået i dansk
skole, udelukkende har danske relationer, ingen tilknytning til deres forældres hjemland, - alligevel ikke vurderes at have
”ganske særlige grunde”.
- For nogle år siden faldt der en dom ved Den Europæiske Menneskeretsdomstol, hvor argumentet for barnets
opholdstilladelse var, at barnet havde levet sine formative år i ansøgerlandet. De formative år blev her vurderet som
værende skolealderen – fra det 6. til det 15.-16. år. Spørgsmålet er: hvordan vurderer Udlændingestyrelsen ”barnets tarv” i
relation til denne dom, vi har set flere store børn der er født og opvokset i DK få afslag. Hvordan vurderer man i
Udlændingestyrelsen begrebet ”de formative år”? Hvordan defineres de, hvordan anvendes begrebet i sagsbehandlingen?
- Om udsendelseshindring. Hvis en asylansøger, der samarbejder med politiet om sin hjemsendelse
(” skriver under ”), alligevel ikke kan udsendes, og Rigspolitiet vurderer hjemsendelse for udsigtsløs, kan der gives
opholdstilladelse efter 18 mdr. ifølge Udlændingeloven. Spørgsmål: Bliver den bestemmelse anvendt? Evt. eksempler? Er
det politiet eller Udlændinge- styrelsen, der tager stilling til "samarbejdet ". Hvilken faglig ekspertise har man til rådighed
ved disse vurderinger?
- Modenheds- og aldersvurdering af bl.a. uledsagede børn. Hvilken faglighed anvender man ved disse vurderinger?
- Ophold i centre. Hvilke overvejelser gør Udlændingestyrelsen sig omkring de påviseligt negative konsekvenser det har
for børns udvikling at opholde sig i skiftende asylcentre i årevis?
- Kan asylansøgeres ophold i centre gøres mere individorienteret, så der satses på ressourcer og fremtidsscenarier for den
enkelte asylansøger?
- Kan frivillige yde en indsats udover det sociale i forbindelse med asylansøgeres ophold i DK?
- Hvad er Udlændingestyrelsens begrundelse for hjemsendelser af somaliere på baggrund af en sikkerhedssituation, der
er så skrøbelig, at udenrigsministeriet fraråder indrejse i landet, og som har afholdt de danske fact-finding myndigheder i at
bevæge sig uden for Mogadishus lufthavn?

2.

Evaluering af Høring på Christiansborg om børn på asylcentre v. Mette Roerup

.

3.

Forslag om underskriftsindsamling på Folketingets nye platform borgerforslag.dk v. Jørn Nerup
50.000 underskrifter kan pålægge Folketinget ar behandle et forslag om f.eks. asylbørns tarv.

4.

Evaluering af 1/1-sides annonce i Politiken v. Niels Stephensen

5. SOS mod racisme giver årets venskabspris til BfA
6. Folkemøde 2018 – beslutninger fra gruppemøde v. Ole Bergmann
og den ny placering D2 ved den gamle brandstation.
.

7. Sidste Nyt fra arbejdsgrupperne.
Bl.a. Kongelundsgruppen: Kommende onsdagsdemonstrationer,v/ Alice Gielfeldt
8. BfA struktur

v. Karin Majgaard

9. Valg til Styregruppen af repræsentant for Fynsgruppen.
Lissie Thording vil gerne stoppe. Carl Christian Timmermann vil gerne overtage

10. Årsregnskab 2017 v. Henrik Mottlau
11. Eventuelt og næste Stormøde d. onsdag d. 30 maj. 2018
Hvis du IKKE kommer til mødet bedes du tilkendegive, om du kommer til Folkemødet ved et svar på
denne mail. - Vi arbejder på et lavere ambitionsniveau i år, så også en begrænset indsats er velkommen.
Tilmelding er ikke nødvendig - der bliver lidt fortæring som vanligt
Bedste hilsner fra Styregruppen /hm

