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Der mødte 23 seje BfA´ere op i sol og blæst.

                            Ordstyrer Henrik Mottlau – referent Alice Gielfeldt

Referat

1.  Michala Bendixen fortalte spændende og meget relevant om situationen for 
flygtninge i DK lige nu og om arbejdet i Refugees Welcome. 
Michala glædede sig over, at RW er kommet med i Rådet for menneskerettigheder.

Hun fremhævede, at den nyligt vedtagne lov om statsborgerskab er med mange helt 
urimelige stramninger. De er de strengeste i Europa og både EU og USA har reageret 
med forundring. Michala bliver ringet op af medier fra hele verden, som er uforstå-
ende overfor, at et humanistisk demokrati har så stram en udlændingepolitik. 

Den rapport om sikkerheden i Syrien, som er udarbejdet af Udlændingestyrelsen og 
Dansk Flygtningehjælp er ikke alene misvisende, men direkte forkert og de fleste, 
som har udtalt sig til rapporten har protesteret og trukket deres godkendelse tilbage.

Michala har sammen med Carsten Jensen og Annelise Marstrand været med til at 
udarbejde et Borgerforslag omkring en mere humanistisk flygtningepolitik i DK. Der 
mangler kun 16.000 underskrifter i at nå de 50.000, som er nødvenlige for at det 
bliver taget op i folketinget. Du kan støtte forslaget ved at gå ind på:
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-07167

Efter at Trampolinhuset er nedlagt og Sandholmlejren har så få flygtninge har  
Refugees Welcome fået ”permanent opholdstilladelse” hos Mellemfolkeligt Samvirke
med et kontor. Der er stadig åbent for hjælp til flygtninge hver tirsdag. 

RW drives kun med støtte fra private og vi blev derfor opfordret til at tegne et 
basismedlemskab for 200 kr. Det foregår let på deres hjemmeside 
https://refugeeswelcome.dk/stoet-os/  
Man kan også oprette et gratis testamente, hvor dine arvinger arver ubeskåret, men 
arveafgiften går til RW. Kontakt RW’s jurist på kontakt@refugeeswelcome.dk  

Michala fortalte fra sin rapport 3 ”Velbegrundet frygt” om, hvor afgørende 
troværdighed er i en asylsag. Rapport 4 kommer til sommer, den handler om 
asylsager i DK. Vi får information om den til vores hjemmeside, når den udkommer.

2.  Aunstrupgruppen v. Nina Lørring.   Der er desværre et større udbrud af Corona i 
gang i Avnstrup. De første smittetilfælde kom i uge 18, 6 familier blev kørt i 
karantæne i den tidligere Røde Kors-lejr for uledsagede børn i Gribskov, der nu 
fungere som karantænelejr. Efterfølgende blev alle beboere testet og der blev 
fundet flere smittede. I uge 19 blev ca. 60 beboere kørt i karantæne (af dem 23 
smittede). Der var ikke mere plads i Gribskov, så nogen kom til Jylland. 

https://refugeeswelcome.dk/stoet-os/
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-07167


RK tager mange forholdsregler, alt er lukket ned, alle skal holde sig til egen gang og 
bære mundbind, når de forlader værelset. Der er tre gange test om ugen. Der er ikke
nye tilfælde;  men BfA holder sig væk indtil videre.

3.  Syriens danske børn hjem nu. Finn orienterede.
Syriengruppen arbejder på at få de danske børn og mødre hjem fra fangelejrene i 
Syrien. Der er etableret en ”Task Force Evakuering”, som skal være færdig d.15. maj 
2021. Kommisoriet er at finde ud af, hvordan man får børnene hjem uden mødrene. 
Det er naturligvis helt uacceptabelt.
Foreningen Repatriate the Children, DK har 4 retssager i gang. Knud Foldschack, som 
er deres advokat, har udtalt,  at der er censur (udstregninger) i papirerne, hvilket 
vanskeliggør sagsbehandlingen. Syriengruppen under BfA arbejder sammen med en 
ildsjæl – Lea, der har kontakt til Ekstrabladet – på, at kunne lave en happening på 
Christiansborg,  når rapporten afsløres d. 15. maj. Generelt er der mange positive 
skriverier i dagbladene, både journalistiske, men også debatindlæg fra ”almindelige” 
mennesker omkring vores hjertesag.
Af andre aktiviteter kan bl.a. nævnes: Brev til Mette Frederiksen hver mandag, Brev 
til bl.a. Dansk Sygeplejeråd, Socialrådgiverforeningen, KRIFA m.fl.
Oplægning af relevante artikler på Facebook. BfA samarbejder med foreningen 
https://repatriatethechildren.dk på hvis hjemmeside man kan finde mange 
oplysninger om arbejdet med at få børnene og deres mødre hjem fra Syrien. Man 
opfordres til at blive medlem - det koster100 kr./år, men gerne lidt ekstra.
Indmeld dig på dette link:   https://repatriatethechildren.dk/contact 

4. BfA´s folder til godkendelse. Der var enighed om et krav nr. 9 om hjemsendelse af 
af afviste asylansøgere. Koo.grp. formulerer et forslag til næste Stormøde.

5. Folkemøde på Møn.  6 meldte sig til planlægning og deltagelse. Henrik spørger  
Bornholmergruppen, om flere vil være med og indkalder til møde, når vi ved om 
folkemødet kan gennemføres. Budget max. kr. 20.000 blev godkendt. 

6. Et picnicmøde foreslås af Mette Roerup  .   God idé – Koogrp vil foreslå en dato 
primo juni og et sted at være. Et Stormøde kan indgå.

7. Valg til koo  rdinations  gruppen.   Kirsten Bitch og Niels Stephensen stopper og takkes
for deres indsats.Birgitte Kjersgård og Pia Qu blev valgt.

8. Økonomi v. Henrik forelagde regnskabet, der blev godkendt.

9. Evt. Nina talte om transportpenge til sommerferien til familierne i Aunstrup,  en 
sommerferiegave og om en ide til et arrangement med grill m.m. i august.

19. juni er FN internationale dag. Koogrp. Kommer med udspil om vi skal deltage.

Tak for stor hjælp til referatet af Gerd, Ulla, Nina og Finn.

                                                                                                                 Alice
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