Bedsteforældre for Asyl - REFERAT af STORmøde 27. nov. 2017
i Netværkshuset i Gentofte
Ordstyrer Ole Bergmann, referent Alice Gielfeldt og 35 bedsteforældre
Oplæg om børnenes vilkår i Udrejsecenter Sjælsmark
v. Anne-Mette Bjerregaard, Dansk Røde Kors. Ansat leder af børnehave og klub i
Sjælsmark. Der bor pt. 31 familier med 59 børn. Heraf 37 på 6 – 16 år, 9 på 3-5 år og
13 på 0 – 2 år. Nogle har været der siden november 2016. 4 af børnene går i almindelig
folkeskole (Allerød Kommune er meget positive) og en går i specialklasse, resten går i
intern skole, dvs. RK’s skole i Lynge.
1.

Røde Kors forsøger at varetage børnenes tarv, så godt som muligt under de givne vilkår.
Børnehave (åben i alt 25 timer ugentlig) og klub (eftermiddag og aften) er der hver dag,
etablering af en form for vuggestue er undervejs. Nogle børn går til sport i kommunen.
Der har været 60 børn igennem centret, 12 er forsvundet. 39 børn er hjemrejst. De, der
er der nu, kan komme til at være der i længere tid.
Børnene kan få madpakke med i skole, hvis de ønsker det.
Der bliver snakket en del om maden. Ombudsmanden har været på besøg.
Kaution kan søges om særlig støtte til et barn og bevilges normalt. Tværfaglig
gennemgang kan blive sat i gang, når det skønnes at en familie har behov for det.
Røde Kors forsøger at forberede såvel børn som voksne på et liv, når/hvis de kommer
tilbage til deres hjemland.
Omkring det sundhedsmæssige område blev der rejst spørgsmål om vaccinationer, og
efterfølgende har Anne-Mette Bjerregaard sendt følgende: ”Jeg har talt med
sundhedsleder Svend Erik Brande. Meldingen er umiddelbart at alle børn tilbydes at
følge det danske vaccinationsprogram, og at de derudover tilbydes en hepatitis vaccine.
Danmark følger i øvrigt de internationale anbefalinger.” Desuden henviser Anne-Mette
til den ansvarlige læge Ebbe Munch Andersen for nærmere udredning.
Status efter 10-årsdagen. Else Lidegaard oplæste hilsner fra:
Mellemfolkeligt Samvirke - Bodil Hindsholm Hansen Børnebørn for Asyl v. Clara Daverkosen - Jacques Berg - Marianne Olsen Jørgen Chemnitz - Bent Melchior.
Mange rosende ord for BfA’s indsats - vi må bare blive ved.
2.

3.
Demonstrationer foran Sandholm forslås flyttet til Sjælsmark.
Nina Lørring anbefaler at vi flytter. Venligboerne kommer til Sjælsmark en gang om
ugen og vi kunne overveje at samarbejde med dem. Forslaget om flytning vedtaget.
1. gang d. 14. jan. 2018 skal gøres til en begivenhed, følgende planlægger denne dag:
Else, Nina, Gerd Gottlieb og Helle van der Lippe.

4. De ca. 129 børn på asylcentre i over 4 år. Niels Stephensen fremlagde en appel til
folketingets medlemmer. En række kendte mennesker opfordres til at skrive under på
appellen. Den skal offentliggøres på en 1/1-sides annonce i Politiken. Appellen blev læst
op, selv om teksten ikke helt er den endelige. Der søges finansiering forskellige steder
fra, men en ”underskudsgaranti” på kr. 10.000 blev godkendt af Stormødet.
5. Høring på Christiansborg d. 25. jan. 2018 v. Mette Roerup. Der er udsendt og
omdelt invitationer. Af programmet skal nævnes: Ole Hergel: Hvad ved vi om børnene?
- Louise Holck: Overholdes Børnekonventionen? Børnesagens Fællesråd og
Trampolinhuset støtter høringen. Der er tilmeldingsgebyr, men Stormødet godkendte en
underskudsgaranti på kr. 5.000 til annoncering.
Ulla Liberg foreslog, at BfA’ere venter med tilmelding for at give plads til udefra
kommende.
Arne Normann fortæller om et initiativ sat i gang af Trampolinhuset:
”Folkebevægelsen for asylbørns fremtid”, som BfA har tilsluttet sig.
Programmet ligger på deres hjemmeside. (Se udsendt Nyt fra BfA)
.
Folkebevægelsen inviterer alle til et fakkeloptog 16. dec. kl. 15-17
fra Israels Plads til Rådhuspladsen i København, hvor asylbørnene fører an sammen
med deres familier, og hvor BfA vil danne bagtrop med vores banner.
6. Folkemøde på Bornholm 14. - 18. juni 2018 - Ambitionsniveau? Ole har tilmeldt
os på et areal 3 x 9 m helst på Cirkuspladsen eller i nærheden. Enighed om at vi skal
deltage, og 15 tilkendegav at ville komme til Bornholm - hvis vi bliver 20 kan vi
overkomme mere og få lidt tid til overs, så flere er velkomne!
Der blev tænkt i aktiviteter. Undgå event i eget telt; men søge ind i andre telte/events
(Institut for Menneskerettigheder). En ny strategi vil være at møde op og stille gode
spørgsmål til de andres arrangementer m.m.
Helle opfordrer til at søge overnatning med mange sengepladser. Billigere og det giver
mulighed for fælleskørsel. Har du kendskab til noget, så skriv til
bornholmergruppen@bedsteforaeldreforasyl.dk
Vi har brug for en base, så der skal være et telt - måske 3 x 6 m.
Bornholmerarbejdsgruppen blev nedsat: Kirsten Bitsch, Arne og Kirsten Normann,
Vibeke og Jørn Neerup, Per Husfelt, Ole, Helle, Gunver Lerche, Alice og Henrik
Mottlau. Der er plads til flere.
Dato for første møde er torsdag d. 11. jan. 2018 kl. 11, Mellemfolkelig Samvirke,
Fælledvej 12, Kbhvn. N
Brochuregruppe, som skal lave flyers både til forårets arbejde og på Bornholm: Arne og
Henrik + + ?

7.
Nyt fra arbejdsgrupper:
Ulla Liberg fortæller om, hvordan vi bl.a. kan finde nye deltagere i BfA.
Ulla har fundet 4 ved at fortælle om BfA ved et arrangement i sin fagforening.
Styregruppen:
I styregruppen er man enedes om at lade kontaktperson og ”postmester” være en og
samme person. Opgaven skal gå på skift mellem gruppens medlemmer og varetages
som minimum et halvt år ad gangen af den pågældende. Gerd får jobbet i første
omgang. Send til styregruppen, hvis
og når der er noget, I synes, at vi alle skal vide, så sørger Gerd for at det kommer videre
Karen Vad blev med applaus fra Stormødet takket for mange års indsats
som vores kontaktperson.
8.
Status for økonomien v. Henrik. Regnskab pr. 25. nov. viste, at der er
dækning for de bevilgede underskudsgarantier og et rimeligt budget til Folkemøde
2018.
9.
Eventuelt.
”Ingers Ansvar” kaldes en demonstration d. 28. nov. kl. 17 på Israels Plads
arrangeret af Welcome to Denmark i vrede over en asylansøgers død efter et forsøg på
tvangsudsendelse. De beder om en taler fra BfA, men ingen af mødets deltagere kunne
umiddelbart melde sig.
Lysgudstjeneste for verdens flygtninge ved biskop Peter Skov-Jacobsen og Niels
Nymann Eriksen i Københavns Domkirke 5. dec. kl. 18, hvor der denne gang specielt
sættes fokus på de mange børneflygtninge.
Næste stormøde 14. feb. 2018 - Adressen følger.
Alice/hm

