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           dirigent: Knud Vilby Referent: Alice Gielfeldt

og ca.  30 BfA' ere 

2. Kirsten Bitsch bød viceborgmester i Lyngby-Taarbæk Simon Pihl Sørensen velkommen. 
Han fortalte levende og engageret om sit liv og sine synspunkter som socialdemokrat og politiker med fokus på 
den urimelige asylpolitik.

3. Ny regering. Hvordan kan BfA med øget politisk pres få sine krav opfyldt?  
Arne Norman og Jørn Nerup, som ikke kunne deltage i mødet, havde sendt en opfordring om at BfA fortsat 
koncentrerer sine aktiviteter under det overordnede tema: ”Danmark gør børn fortræd”, konkret med to 
indsatsområder. Se  deres indlæg nedenfor. Mht det sidste – hjemtagelse af børnene fra Al-Hollejren havde de på 
forhånd tilbud sig til en arbejdsgruppe. Niels Stephensen tilsluttede sig gruppen. 
Vi vil arbejde videre med kravet om amnesti til børnefamilierne på Sjælsmark. En gruppe bestående af Ingeborg 
Gimbel, Eva Truelsen, Kirsten Parbst og Bente Rich vil mødes for at diskutere strategi og indhold. Knud Vilby 
tilbyder ved behov at bistå med skriftlig formulering. Bente vil spørge Jørn Nerup, Niels Stephensen og Arne 
Normann Jørgensen, som alle har arbejdet med annoncen om amnesti, om de har tid og lyst til at deltage.

4. Lille vejledning til bisiddervirksomhed v. Gerd Gottlieb, 
der gav en brugbar gennemgang af arbejdet som bisidder i Udlændingestyrelsen krydret med egne oplevelser.

5. Folkemøde 2019 - evaluering.
Der var bred enighed om at Folkemødet i år havde været vellykket, og specielt at aktionsgruppen De 15 havde 
været en succes. En video med De 15’s happening kan ses på hjemmesiden.
Der var principiel enighed om at stille op til næste år i tillid til at økonomien vil komme til at gøre det muligt. 

6. Folder fra maj kan ses på hjemmesiden. Stormødet opfordredes til at tage en håndfuld med hjem til uddeling på
biblioteker og måske børnebørnenes skole.

7. Nyt fra grupperne.
Kongelundsgruppen: VI fortsætter demo 'er ved Rundetårn v. Tove Krag
Irakergruppen:  Gyda Bøge Seibæk præsenterede Irakergruppens bog: 
”Irakere i Danmark. En beretning i anledning af 10-året for at Irakerne søgte tilflugt i Brorsons Kirke maj-august 
2009 og om, hvordan det senere gik dem. Udarbejdet af Bedsteforældre for Asyls Irakergruppe.” 
BfAere kan erhverve bogen for 20 kr.

Fynsgruppen: lørdagssdemoen på Grøntorvet vil blive flyttet v. Carl Christian Timmermann.
Avnstrupgruppen: der er bl.a. lektiehjælp v. Nina Lørring.
Lægegruppen: producerer noget skriftligt ind imellem v. Niels Stephensen
Kvindecafé på Sjælsmark: et frirum for kvinderne, vi kommer hver 14. dag, og det er lykkedes at gennemføre  
det hele sommeren. I september planlægges en udflugt for de ældre og enlige kvinder. 
Vi har fået en forespørgsel vedr. rullekufferter. Er der nogen blandt BfA, der kan hjælpe? v. Tove  
Sjælsmarkgruppen: der har været 9 familieture og ca. 45 børn og forældre har været af sted hver gang og der 
kommer nye ture: d. 28.9. og d.5.10., -  giv gerne tilsagn om at tage med, v. Nina 
10 småture for pigegruppen og biografture med store drenge v. Mette Roerup.
Der er givet sommergaver til 55 familier plus 15 enlige i form af en kuvert med rejsekort på 200 kr. og 300 kr. i 
kontanter samt billeder af børnene.

8. Økonomi v. Henrik Mottlau.
Forslag om at give 5000 kr. til Trampolinhusets børneaktiviteter, da de har økonomiske problemer blev godkendt.



9. Markering af 12 års dagen for BfA søndag d. 13. okt. v. Gerd.
Vi prøver at invitere beboerne ud til musik, kaffe, kage mm på plænen foran centret. Henrik Goldschmidt skal  
kontaktes angående musikken (desværre viste det sig, at han ikke kunne). Flere forslag er velkomne. 
Desuden skal irakergruppens bog præsenteres. 

10   Evt. Lørdag d. 31. august fejrer NETVÆRKSHUSET fødselsdag og spørger om vi vil være med og give en lille tale.
Kirsten Bitsch lover at komme og repræsentere BfA.

13. sep. Rudersdal Frivilligcenter inviterer BfA til kl. 17 - 21 på Birkerød Bibliotek at præsenter BfA v. Henrik 

Næste STORmøde:  25. nov. kl. 11 I Netværkshuset.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indlæg til ved Arne Normann og Jørn Nerup til Bedsteforældre for Asyls stormøde den. 28.8.19

Vi skriver, fordi vi af forskellige grunde ikke kan komme til stormødet.
Der er to emner, som vi mener, det er vigtigt for BfA at koncentrere sine aktiviteter omkring i de 
kommende måneder. Stadig under BfAs overordnede tema: “ Danmark gør børn fortræd”. Et tema BfA 
bør opretholde og forstærke, nu hvor Vi har fået en Statsminister, som så flot har sagt, at hun vil være 
børnenes Statsminister. Så hun skal konstant. konkret og kontant mindes om dette og presses til 
handling.

Børnefamilierne i Sjælsmark: 
Børnefamilierne skal ud af Sjælsmarklejren hurtigst muligt. Som BfA har krævet i vores store 
avisannoncer - senest i JP og BTMetroexpress op til valgkampen - skal de familier, det drejer sig om, 
have amnesti og permanent opholdstilladelse og et normalt liv i Danmark. BfA bør tage initiativet og 
foreslå en konkret plan for, hvordan dette kan ske: Planen kunne have to faser. I første fase flyttes 
familierne til Sandholmlejren, hvor de fysiske rammer er betydeligt bedre. Børnene kan så blive i de 
skoler og fritidsmiljøer, de befinder sig i nu, og forældrene får ret til at søge arbejde og til selv at lede efter
steder at bo uden for lejren. I anden fase gives der familierne tilladelse til, mulighed for og hjælp til at 
flytte ud i samfundet til en normal tilværelse.

For at sætte skub på BfA aktivitet og for at fastholde initiativ opfordres Stormødet til at nedsætte en 
arbejdsgruppe med dette som opgave.

Børnene i Al-Hol lejren: 
En række lande har hjemtaget børn og mødre fra Al-Hollejren, hvor forholdene fra flere sider - bl.a. fra 
Dansk Røde Kors - beskrives som forfærdelige. Danmark bør naturligvis også gøre dette hurtigst muligt. 
Da ingen organisationer - og da slet ikke det officielle Danmark - konkret arbejder på at hjemtage disse 
børn, bør BfA forsøge at tage initiativ til en indsats, hvis mål skal være at bringe disse børn hjem. 
Mulighederne herfor bør undersøges gennem personer med kontakter til myndighederne bag Al-Hollejren
og de relevante danske organisationer (Dansk Røde Kors, Red Barnet etc…) og relevante medier. 
Formålet bør være, at præsentere “Børnenes Statsminister”  for en plan, hun ikke ikke vil kunne afvise. 
Alternativt/ultimativt at BfA undersøger muligheden for selv at stå for hjemtagningen.

Stormødet bør nedsætte en arbejdsgruppe mhp at undersøge mulighederne og forelægge BfA mulige 
konkrete forslag. Arne Normann og Jørn Nerup deltager gerne i arbejdsgruppen.

Mange hilsener
Arne Normann og Jørn Nerup


