STORMØDE 12.nov. 2018 i Netværkshuset.
Ordstyrer Mette Roerup - referent Alice Gielfeldt - og 45 BfA'ere

REFERAT - i behandlingsrækkefølge
2. Sjælsmarkbørnene v. Bente Rich.
Bente finder det bekymrende, at en tavshedens kultur lukker sig om børnene, der anbringes på
Sjælsmark Udrejsecenter. Kun en håndfuld ud af ca. 100 kendes uden for centret, fordi de har
været omtalt af pressen. Alle medarbejdere og frivillige, der kender børnene, er pålagt en
tavshedspligt, der forhindrer, at samfundet udenfor kan følge med i konsekvenserne af børnenes
anbringelse. BfA kunne tilbyde de forældre, der måtte ønske det, sammen med dem at nedskrive
det enkelte barns historik. Det kunne gøres på et enkelt skema, der indeholder oplysninger om
barnets opvækstvilkår og udvikling hidtil. Skemaet bør gives som en gave til familien. Det
enkelte barn får et vidne til sin situation, og oplysningerne kan desuden bidrage til BfA’s viden
om børnene. Kan måske sammenfattes til en børnekonsekvensanalyse. Et udvalg bestående af
Vibeke Nerup, Kirsten Bitsch, Nina Lørring og Bente Rich arbejder videre med ideen.
3. BfA´s arbejde med børnefamilier i Sjælsmark v. Nina Lørring og Kirsten Bitsch.
Der har været 3 succesfulde udflugter til en naturlegeplads i nærheden af Hillerød. De vil gerne
fortsætte med at lave ture, når vejret er til det. Den næste tur bliver til Zoo Have lørdag d. 1. dec.
med ca. 40 børn kl. 10.30 og vil vare ca. 4-5 timer. Kirsten vil prøve at få en journalist med.
I februar en tur til en indendørs legeplads i Kokkedal. Meld jer gerne som deltagere.
Tove Krag forslog, at få Politiken til at starte en pengeindsamling til fordel for børnene i
Sjælsmark, sådan som de har gjort tidligere. Hun bad koo.gruppen om at arbejde videre på den
ide.
5. "Trivsel og udvikling hos børn på asylcentre". v. Mette Roerup.
Mette omtalte et møde hvor Dansk Flygtningehjælp fortalte om en rapport, som de har udgivet.
Den fortæller om, hvad det gør ved børn at flytte fra sted til sted, det er et stort problem.
1. David Trads.
Han fortalte godt og både underholdende og tankevækkende især om betydningen af vores
sprogbrug og ordvalg om flygtninge og asylansøgere. Det gør intet godt for mennesker at blive
omtalt som andenrangs mennesker, tværtimod gør det megen skade. Ikke noget nyt, men vigtigt.
4. Næste periodes hovedtema v. Mette Roerup.
Efter diskussion blev vi enige om at fastholde overskriften "Danmark gør børn fortræd".
Underpunkter, der dækkes af overskriften, kan frit tages op og ”markedsføres”.

6. Folkebevægelsen for asylbørns fremtid v. Mette.
På møde i Trampolinhuset har man formuleret et borgerforslag, som hurtigt skal ud. Telsten lever
ikke op til BfA’s 10 krav, men stiller dog krav om en forbedring af forholdene for asylbørn og
deres forældre. En afstemning gav 9 imod men 18 for forslaget, så BfA tilslutter sig.
7. Folkemødet på Bornholm v. Henrik Mottlau og Mette.
Ole har bestilt samme placering som sidste år og samme areal og teltstørrelse. Enighed om, at der
skal deltage 20 BfA’ere, for at det kan fungere. 14 meldte sig ved håndsoprækning, 2 fraværende
har allerede meldt sig. Enighed om, at Bornholmergruppen selv belsutter, om vi BfA deltager.
Der indkaldes til Bornholmermøde 10. jan. 2019 - tid og sted følger. Indkaldelsen går til dem,
der var med i gruppen sidste år. Nye kan melde sig til post@henrikmottlau.dk.
8. Hvordan skal BfA agere i den kommende valgkamp? v. Mette.
Der kom mange ideer, her er nogle af dem:
- arbejde på at valgkampen kommer til at handle om asylbørn
- gå til møder med Inger Støjberg og stille spørgsmål vedr. asylbørn
- gå ind alle steder, hvor vi kan f.eks. lokalradio og -tv m.m.
- et udvalg, som formulerer gode spørgsmål,
- være flere som går sammen til møder
- invitere Inger Støjberg / Eva Smith til Stormøde
- event med Öslem Cekic og Bent Melchior (Arne Normann og Else Lidegaard tager kontakt)
9.Nyt fra grupperne.
Kvindecafe i Sjælsmark: Vi er ved at få form på det, vi kommer på et nyt tidspunkt.
Demo ved Rundetårn: Vi deler 500 flyers ud på en time samt får mange gode snakke.
Irakergruppen v. Gyda Seibæk: Helge Nørrungs oplæg på irakergruppemøde 2. nov. 2018 var:
”Flygtningenævnets behandling af irakiske asylsager 2003-2013 – med eller uden skyklapper”.
Læs i referatet omHelges erfaringer på hjemmesiden under ”Struktur – Arbejdsgrupper”.
10. Regler for indlæg i BfA´s navn v. Henrik
Vi fastholder det tidligere vedtagne - kan ses på hjemmesiden under grøn fane: Struktur
11. Økonomi v. Henrik
Henrik gennemgik regnskabet. Der er stadig råd til Folkemøde, gode idéer og det humanitære.
12. Evt.
Vibeke Nerup fortæller, at ”Venligboerne støtter beboerne i Sjælsmark” samler ind til poser med
frugt m.m. hver 14. dag plus til fødselsdage for børnene. Man kan støtte dem på følgende måde:
Bankoverførsel: reg. 0520 konto 0000732161 eller Mobilpay med kun 5 cifre: 57749.

Næste stormøde : 6. feb. 2019 i Netværkshuset kl. 11 - 14.30

