BfA STORmøde 24. nov.2021 i Netværkshuset.
Referat
Ordstyrer Knud Vilby referent Alice Gielfeldt og Knud Vilby
Der var mødt 28 friske BfA´ere
1. Oplæg ved Michala Clante Bendixen, der gav et overblik over status for asyl- og
flygtningesituationen, ud fra sin seneste bog: ”En fast hånd i ryggen”.
Michala omtalte en sag fra Flygtningenævnet, hvor nævnet fastholder, at det er i orden at blive
sendt tilbage til Damaskus (suk) - helt uden hensyntagen til de rystende rapporter.
850 afghanere, heraf mange kvinder og børn, er blevet evakueret fra Afghanistan til Danmark og
opholder sig nu i asylcentre. Hurtig sagsbehandling skulle få dem ud i kommunerne i januar, hvor
de vil få selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. De er enormt forvirrede og usikre, da de ikke har
fået asyl, men har fået to års ophold en særlov, som ikke er set i andre lande. De har ikke
mulighed for at søge andre steder hen, da de har afgivet fingeraftryk. De anbefales kraftigt at
søge asyl nu.
Om ”longstayers”: En lille gruppe på ca. 350 afviste asylansøger heraf 66 børn har været i
asylsystemet i mere end 3 år. Nogle fosvinder fra udrejsecentrene, de går under jorden eller
forsøger at rejse til andre lande, hvorfra de dog ofte returneret iht. Dublinaftalen.
Man tror stadig men fejlagtigt, at utålelige forhold på udrejsecentrene ville få folk til at rejse.
De ved at betingelserne i hjemlandet er endnu værre.
Det er kendt at asylsystemet ødelægger mennesker både fysisk og psykisk, så de er ude af stand
til at klare et normalt liv hverken her eller i hjemlandet.
Michala håber på følgende tiltag:
- Mere informationer ved ansøgninger/afhøringer. Opgiv aldrig falsk identitet.
- Stop for inddragelse af opholdstilladelser
- Mulighed for et aktivt liv under asylsagsbehandling: arbejde, uddannelse m.m.
Herefter gruppearbejde: Hvad skal der ske i fremtiden i BfA? Kirsten Bitsch og Bente Rich.
Gruppearbejdets idékatalog bliver behandlet på næste stormøde.
2. Avnstrup
Mette Roerup orienterede om møde med Anne la Cour fra Røde Kors bl.a. om meget brutale/
ufølsomme anholdelser til udvisning. RK er meget tilbageholdende med at være til stede ved især
tvangsudvisninger, da RK så kan opfattes som i ledtog med politiet, og det vanskeliggør det
tillidsfulde arbejde. Man søger at skabe bedre vilkår også i de situationer - en vanskelig balance.
En højt prioriteret opgave for RK er at sikre undervisning til unge på centret, også efter at de er
fyldt 18 år. Det er ofte svært at komme igennem med.
Der er taget initiativ til at alle børn på centret får en julegave. Der er p.t. 97 børn. Mette har en
liste med køn og alder, tanken er gaver for på 100-200 kr. MS hjælper med indsamling og
transport. Hvis du vil bidrage, så skriv til Mette på metteroe@hotmail.com.
De unge liver op, når der sker noget i trøstesløsheden. Mette tager på ture med sin pigegruppe,
sidst en vellykket bowlingtur. Bidrag til disse aktiviteter indsættes på BfA’s konto i Skjern Bank:
Reg.nr. 7780 konto 1930866 - mrk. ”UNGE”.
3. Børnene fra lejrene i Syrien.
Finn Parbst orienterede om de børn, der er kommet hjem med mødre. Der var samlet 14.000 kr.
ind til velkomstgaver. Mødrene er fængslede, og domstolene afviste surrogatfængsel, der ville
give dem mulighed for at være sammen med deres børn. Sagerne er behandlet ved tre forskellige
byretter. Mødrene mødes nu med deres børn 1 til 2 gange om ugen.

De børn og deres mødre, der er blevet tilbage, fordi mødrene med dobbelt statsborgerskab
administrativt uden dom har fået frataget deres danske statsborgerskab.
En af mødrene har tilstået involvering med IS, formentlig fordi en tilståelse betyder, at sagen kan
komme hurtigere til endelig dom.
Den første sag om en af de tilbageblevne kvinder er netop startet i Landsretten, og kvinden
deltog videolink. Målet er at få erklæret den administrative frakendelse af statsborgerskab kendt
ugyldig. Der er flere grunde, bl.a. at at kvinden reelt ikke er blevet hørt. Myndighederne har
kommunikeret via E-boks, som hun i sit fangenskab ikke har haft adgang til.
Det blev oplyst, at organisationen Repatriate the Children (RTC), der har været meget aktiv i hele
dette arbejde, nu har så mange støttemedlemmer, at den formentlig meget snart godkendes som
fradragsberettiget.
4. Hvor skal BFA være synlige?
De faste demonstrationer ved Avnstrup og Sjælsmark blev diskuteret. Der er meget få ved
Avnstrup og meget få andre mennesker (ingen?) ser demonstrationen, men der er lokal vigtig
kontakt med beboere. Giver det mere mening at samle demonstrationer for eksempel alene ved
Sjælsmark? En vis uenighed. Også diskussion om mulige andre steder. Erfaringer fra Odense og
indre by København. Ingen beslutning. Men spørgsmålet kommer op igen som mulig beslutning
ved næste stormøde, her sammen med det ide-katalog som Kirsten og Bente udarbejder på
baggrund af gruppearbejdet efter oplægget fra Michala, Refugees Welcome.
5. Kommende stormøde
Koordinnationsgruppen modtager gerne ideer til oplægsholdere og gruppearbejde længere frem.
Ved næste stormøde kommer dir. Claes Nilas fra den nye Hjemrejsestyrelse.
6. Folkemøde på Møn
Stormødet tilsluttede sig, at BfA igen deltager i folkemøde Møn 2022. Der vil blive gjort en indsats
for at sikre, at vi får kontakt med de unge på ungdommens dag om fredagen. Margrethe Tjalve
foreslog, at BfA på forhånd tager kontakt med relevante lærere, for eksempel i samfundsfag og
inviterer deres klasser til at møde BfA.
7. Valg til koordinationsgruppen.
Karin Majgaard udtræder. I Stedet valgtes Ulla Sandbæk
8. Arbejdsgrupperne
Irak-gruppen planlægger decembermøde.
Cafegruppen i Sjælsmark har arrangeret udflugt til Hillerød.
9. Økonomi
Henrik Mottlau viste en status. Der er slidt på egenkapitalen; men stadig råd til Folkemøde Møn.
10 Eventuelt
Leif Borch fortalte om en kvinde, der skulle udvises, hvis en bøde på kr. 3.000 ikke blev betalt.
Der er lagt ud, så bøden er betalt; men giv gerne et bidrag på 7780 – 1930866 mrk. ”Bøde”
Et borgerforslag om anstændig behandling af flygtninge, stillet af Michala, Refugees Welcome
med flere, har nået de 50.000 underskrifter og kommer til behandling i Folketinget 26. nov.
MS laver aktion/demonstration på Slotspladsen
Næste stormøde tirsdag den 1. februar 2022. Næste koordinationsgruppemøde 8 december.

