Referat fra Bedsteforældre for Asyl ved Sandholm 24.9.17
Referent: Birgitte Kjersgaard
Ordstyrer: Gerd Gottlieb
1. Siden sidst
• Mellemfolkeligt Samvirke har startet en underskriftsindsamling for fortsat
modtagelse af FN-kvoteflygtninge www.msdk/ansvar Danmark afviser at tage
de aftalte 500 flygtninge, medens Sverige har øget sin modtagelse til 5000.
• For 16. gang på to år har Flygtningenævnet fået kritik af FN, herunder af FN
´s torturkomite.
2. Referat og opsamling fra stormødet 12.9.
Referatet er udsendt. Herfra blev fremhævet:
(Ikke alle har modtaget referatet, der er problemer med udsendelser af
referater)
• koncentration om årlige temaer. De 120 børnefamilier, der har siddet i
systemet i mere end 4 år, blev foreslået (men endnu ikke vedtaget) som årets
emne.
• bred enighed om Kongelundsgruppens forslag (ref. 6.8.) om at genoptage
de regelmæssige gadeaktioner som i sin tid foran Integrationsministeriet. Der
er derfor frit slag til at tage initiativ.
Hvem griber bolden og bliver ankerpersoner?
• som noget nyt foreslås, at vi med en introduktionsfolder tilbyder oplæg i
pensionistforeninger og lignende for folk i vores alder. Hvem tager initiativ?
Arne Normann: mødet viste at mange havde initiativer. Bevægelsen er
levedygtig.
3. Trampolinhusets kampagne om asylbørns forhold - herunder høring på
Christiansborg
Kampagnen er som allerede oplyst udsat til foråret i håb om at få de store
organisationer, som bl.a. arbejder med børne-rettigheder, med. BfA er primus
motor sammen med andre i at etablere en høring i det nye år på
Christiansborg. Udvalg: Bente Rich, Mette Rorup, Kirsten Suhr og Knud Vilby.
4. Foreløbig orientering om BfA´s 10 års markering 29.10. kl. 14 – 16 i Center
Sandholm
NB. Markeringen er den 29.10. (og ikke 29.9.). Bliver holdt indendørs i
bygning 4 i Sandholm. Planlægningsgruppen har mange gode ideer til
programmet. Mere følger. Gruppen tager sig også af pressemeddelelse og
invitationer. Else Lidegaard har lavet et skrift om bevægelsens start. Har
andre lyst til at skrive om fortsættelsen eller koncentrere sig om særlige BfAaktiviteter f.eks. folkemøderne er de velkomne. Gruppen efterlyser en
storskærmsprojektor.
5. Udrejsecenter Sjælsmark – hvad ved vi og hvad kan vi gøre?
Kronikken i Politiken 11.9. af Edward Stanley om forholdende i Sjælsmark
fortæller til fulde om, hvor nedbrydende systemet er. Siden BfA´s besøg 19.9.

sidste år er kriterierne for ophold ændret, således at der nu også indsættes
børnefamilier i fase 2, dvs. hvis sager stadig er under behandling. Pt er der
144 personer, heraf hele 50 børn, i centret. Vi talte om vores fortvivlede
erfaringer ved besøg. Nogle af beboerne oplever det som et fremskridt at
blive overflyttet til Kærshovedgaard!
Der et netop indgået en aftale med Udlændingestyrelsen, Røde Kors og
Kriminalforsorgen om en frivilligordning, og Røde Kors har udnævnt en
frivilligkoordinator og ser frem til at mobilisere frivillige. Enighed om at det vil
være en rigtig god ide hvis mange BfA´ere meldte sig. Kontakt Stig
Tønnesen. stt@redcross.dk, 24659787
6. Referent og tovholder 8.10 Leif Bork, Birgitte Kjersgaard og 22.10. Arne
Normann
7. Evt.
Arne Normann fortalte, at vi har mistet Mogens Nielsen, og vi mindedes ham
ved 1 minuts stilhed.
Verdens Kvinder uddeler en pris for at synliggøre indvandrerkvinders bidrag
til udvikling af det danske samfund 13.11. kl. 17 – 19 på Christiansborg.
Program er på vej. Tilmelding: kontakt@verdenskvinder.dk
Folkevirkes blad nr 3, 2017 - temanummer om arbejde med flygtninge og
nydanskere bl.a. med en omtale om Leif Bork Hansen og BfA.
Asylchef Eva Ziegler har henvendt sig til ombudsmanden om måden, vi
behandler børnene i asylcentrene på, er i overensstemmelse med
børnekonventionen. Ombudsmanden sender forespørgslen videre til
ministeriet og beder det tage stilling.
SOS mod racismes blad: Ove Hartlings artikel om lægers medvirken i
tvangsudsendelser.
Socialdemokratiet laver kovending om børnechecks til flygtninge: Bakker nu
op om forslag der er 3 gange så hårdt som det de afviste i 2015
8. Sang

