Referat af stormøde d. 20. august 2020 i Netværkshuset, Gentofte
Vi var ca. 25 deltagere fordelt behørigt i lokalet.
Ordstyrer og referent: Knud Vilby og Gerd Gottlieb
Dagsorden:
1. Carsten Isaksen (CI) om vilkår i Avnstrup og om, hvordan BfA evt. kan støtte. CI, souchef i Dansk Røde
Kors Asylafdeling og regionsleder for centrene på Sjælland talte indledningsvis om dilemmaet for DRK
som operatør ved at skulle administrere de vilkår i udrejsecentret, som organisationen selv kritiserer.
Han lagde desuden op til fortsat dialog og samarbejde med BfA bl.a. på det kommende informationsmøde for frivillige i Avnstrup den 27.8. (Se kalender).
.

CI fortalte:
Overflytningen af børnefamilier fra Sjælsmark og andre opholdscentre er nu næsten gennemført. Der
er i Avnstrup pt. 273 beboere fordelt på 70 familier med 124 børn. Det er DRK´s indtryk, at ganske
mange af familierne er tilfredse med flytningen, selvom beboelsesværelserne er mindre. Der er givet
tilbud om opmagasinering af overskydende møbler mm. Familierne bliver grupperet med 7 om hvert
køkken.
Køkkenerne er dog ikke fuldt funktionsduelige endnu, ligesom der heller ikke er noget endeligt afgjort
mht, hvordan bestilling af råvarer skal praktiseres (der udbetales ikke penge). Det betyder, at den
længe ventede mulighed for egen husholdning heller ikke er på plads og først ventes klar til jan./feb.
2021.
Dagtilbuddet for de yngste er styrket bl.a. med den længe savnede vuggestue.
Der er til gengæld store problemer med ungdomsuddannelserne, idet DRK ikke har midler til at
finansiere transporten til skolerne.
Der er meldepligt to gange daglig hos Hjemrejsestyrelsens repræsentant. Pligten begrundes med
erstatning for, at der ikke er hegn om centret. DRK er i dialog med Udlændingestyrelsen om ordningen,
der stækker beboernes bevægelsesfrihed.
Internetforbindelsen er forbedret, men er stadig ikke helt stabilt på grund af de massive mure i det
gamle forhenværende sanatorium.
Overordnet er det DRK´s intention at gå i tæt dialog med forældrene for at styrke deres rolle og skabe
et aktivt liv i deres unaturlige livssituation, som basalt ikke er ændret. Det oprettes et beboerråd, som
skal fungere som aktivitetsråd. Men samtidig er der med sanktionen, placering i udsendelsescenter,
skrappe regler for, hvad der kan tillades af udadvendte aktiviteter.
DRK ved endnu ikke, hvordan den nye (250 mand store (ref.)) Hjemrejsestyrelse vil agere på centret i
forhold til de kommende tvangsudvisninger dvs hvordan koordineringen mellem politi og myndigheder
rent konkret vil komme til at foregå, eller hvordan der skal motiveres(!) til hjemrejse.
Udspil fra Udlændingestyrelsen afventes.
2. Hvordan kan BfA engagere sig i Avnstrup? CI´s bud var engagement i enkeltfamilier samt skabe kontakt
til omverdenen. Nina Lørring fik accept til at skrive til Udlændingestyrelsen om meldepligten. Det blev
besluttet, at søndagsdemonstrationerne hver anden gang (4. søndag i måneden) afvikles ved Avnstrup,
hvor de BfA´ere, der har kontakter i centret samtidig kan aflægge besøg. Første gang bliver den 23.8,
hvor Mette Roerup og Nina Lørring er ansvarlige. De personer, der fremover står for dagsordenen fra
gang til gang, organiserer samtidig transporten. Kirsten Kjær foreslog et frivilligt ”kontingent” på f.eks.
100 kr til hjælp til transport til og fra centret. Nina Lørring foreslog også, at vi sætter midler til at sætte
ind på beboernes rejsekort til brug i efterårsferien.
3. BfA´s fokus fremover. Det blev aftalt, at BfA fortsætter demonstrationerne dels ved Sjælsmark 2.
søndag i måneden og Avnstrup 4. søndag i måneden. I forbindelse med Ellebæk blev det oplyst, at BfA
´s kvindercafé-gruppe er i færd med at indhente oplysninger om fængslets besøgstjeneste og besøgscafé ((for både kvinder og mænd)), hvor man mangler frivillige via DRK´s fagkonsulent, Anne Karen

Ursø. Tilføjet af ref.). Det blev endvidere aftalt, at vi vil følge vilkårene for madlavning i Avnstrup.
Sporerne fra den berygtede ”Madkasseordning” i gamle dage samt de mekanisk udleverede
hygiejnepakker og børne-mellemmåltidskasser skræmmer.
4. ”Uhyrligheder” på Ellebæk. Der var afbud fra de BfA´ere, der har været aktive i sagen. Nyt fra gruppen
afventes derfor.
5. Ideer til oplæg på stormøder. Foruden de tidligere, Hans Jørgen Bonnichsen, forhenværende chef for
PET og Andreas Kamm, forhenværende generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, blev Eva Singer,
asylchef i Dansk Flygtningehjælp og Mattias Tesfaye nævnt. Der blev desuden efterlyst nyt fra den
gruppe, der tidligere er blevet nedsat for at kontakte Tesfaye.
6. Hvordan kan vi fremme borgerforslaget om hjemtagelse af danske børn i de Syriske lejre?
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-04523 Ansøgning om økonomisk støtte til
video.
I Finn Pabsts fravær forelagde Pia Sigmund (BfA Fyn) arbejdsgruppens ”Børnene hjem fra Syrien NU!”´
ansøgning om tilskud på 5.000 kr. til en video, som gruppen har ladet udarbejde i BfA´s navn for at
booste borgerforslaget via de sociale medier https://youtu.be/3_2RfjjG128. Pia har oversat og
sammenfattet viden om andre landes reaktioner, https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/filer/Pia
%20Sigmund%20om%20syriensboern.pdf . Det blev endvidere nævnt, at Knud Vilby har haft et indlæg
om børnene i lejrene i Altinget 14.8. https://www.altinget.dk/artikel/knud-vilby-regeringen-erbeskaemmende-tavs-om-doeende-danske-boern-i-syriske-lejre.
Stormødet bevilligede det ansøgte beløb.
Johannes Pedersen fortsatte med at fortælle om arbejdsgruppens øvrige indsats, som bl.a. har
omhandlet en omfattende kontakt bredt ud til offentligheden (herunder avisredaktioner, læserbreve,
foredrag, opsporing af udenlandske erfaringer, opsporing af ambassadører for borgerforslaget (sidste
nye, der har svaret positivt er Katrine Marie Guldager), humanitære organisationer, politikere på
mange planer i Folketinget og i lokalområder og kulturpersonligheder og debattører). Gruppen
opfordrer alle til at være opmærksomme på det samråd i Folketinget, som er indkaldt af Enhedslisten
med støtte af SF og Radikale Venstre. Efter det oplyste finder det sted som et åbent samråd i oktober.
Yderligere orientering følger. Gruppen overvejer desuden at arrangere en demonstration centralt i Kbh
- gerne samme dag som samrådet. De efterlyser assistance.
Gruppens mail-adresse skal ud på BfA´s hjemmeside.
Det gælder ikke kun underskrifter, men i det hele taget om at holde debatten i kog.
7. Valg til koordinationsgruppen. Lilian Pagsberg og Kirsten Kjær blev opfordret og begge blev valgt.
Gruppen består nu af ti personer.
.

8. Nyt fra grupperne.
- Konglundsgruppen v. Ulla Liberg. Næste møde er den 6.9. hos Helge og Birgit Bønlykke. Gruppen
overvejer at genoptage gadedemonstrationerne.
- Irakergruppen v. Kirsten Bitsch. Følger fortsat - nu på 11. år - de irakere, som de i sin tid lærte at
kende under kirkeasylet i Brosons Kirke
- Avnstrupgruppen v. Nina Lørring. Der er pt ingen lokale at trække på.
- Kvindecafé-gruppen v. Gerd Gottlieb. Gruppen har holdt møde med frivilligkoordinator i DRK,
Tanja Karsten om fortsættelse af cafeen i Sjælsmark der pt huser 30 – 35 enlige kvinder.
Aktiviteterne skal foregå udendørs ifølge Kriminalforsorgen. Gruppen planlægger at arrangere ture
til bibliotek, cafe osv i de nærliggende byer.
- Fyns-gruppen v. Pia Sigmund. Gruppen afholder et debatmøde med forfatter og Ph.D i
integrationssucces, Hans Lassen ”Fra frygt til fakta”, med fokus på alle de ting, der går godt i
integrationsprocessen. Se under kalender.

9. Introduktion af Michala Clante Bendixens bog ”Velbegrundet frygt - om troværdighed og risiko i
asylsager” ved Gerd. Bogen forklarer den danske asylprocedure og den internationale asylret.
Desuden påpeger den, hvordan de svage punkter i den danske procedure kan føre til usikre og forkerte
afgørelser og den munder ud i en række forslag til forbedringer. Meget anbefalelsesværdig for alle
aktører inden for asylfeltet, ikke mindst burde den være obligatorisk ved oplæring af sagsbehandlere i
Udlændingestyrelsen. Den formidler desuden god viden, hvis man vil tilbyde sig som bisidder ved
asylsamtaler. Michala vil selv introducere yderligere på det næste stormøde. Kan købes for 100 kr plus
porto. https://refugeeswelcome.dk/rapporter/
10. Ny postmester fra 1.1.21 er Finn Pabst. Tidsnød hindrede vist forsamlingen i at takke Karin Majgaard
for hendes store indsats i jobbeti meget lang tid (ref.)?
11. Økonomi. Henrik Mottlau forlagde regnskabet. Der er penge til såvel BfA’s arbejde som det
humanitære. Kr. 30.000 afsat men ubrugt til folkemøde foreslås doneret til Trampolinhuset og et legat
til kvindecafégruppens disposition overføres til Gerd. Begge forslag blev vedtaget.
12. Evt. Intet
13. Næste stormøde 11. november kl. 11 – 14.30 i Netværkshuset
Kalender:

27.8. kl. 17 – 20. Møde for frivillige, ”Sammen om Avnstrup”, Asylcenter Avnstrup, Avnstrupvej 1,
Hvalsø. Tilmelding Marie Larsen marl@redcross.dk BfA er meget velkomne.
6.9. kl. 14 – 15. Møde i Kongelundsgruppen hos Birgit og Helge Bønlykke.
13.9. kl. 14 – 15. Demonstration foran Sjælsmark.
27.9. kl. 14 – 15. Demonstration foran Avnstrup
3.10. Sidste frist for underskrifter til borgerforslaget om hjemtagning af de danske børn i de Syriske
lejre.
11.10. kl. 14 – 15. Demonstration foran Sjælsmark
25.10. kl. 14 – 15. Demonstration foran Avnstrup
8.11. kl. 14 – 15. Demonstration foran Sjælsmark
22.11. kl. 14 – 15. Demonstration foran Avnstrup
13.12. kl. 14 – 15. Demonstration foran Sjælsmark
23.8.20 Gerd Gottlieb

