Referat fra stormøde i BfA 27.2.2014 i Humlebæk, kl. 11-15
Værtinde Gerda Herbøl bød alle velkommen. Vi var ca. 60 deltagere.
og vi sang den nye sang "Det land der rummer..." af Hans Kragh-Jacobsen
Mødeleder Knud Vilby
1. Asyl-jura, menneskerettigheder og børnekonventionen
Lucienne Jørgensen og Martin Futtrup fra Institut for Menneskerettigheder
gennemgik de ret komplicerede juridiske problemstillinger.
Referenten skal straks oplyse, hvor man kan få mere juridisk viden:
www.menneskeret.dk/udgivelser/status-2013 - især kapitel 2,3 og 4,
Institut for menneskerettigheder: Asyl, status 2013,
www.ohchr.org (søgeord f.eks.: children)
Slides fra gennemgangen vil blive lagt på vores hjemmeside og
Luciennes "bibel": UNHCR: Håndbog for procedurer og kriterier for
fastlæggelse af flygtningestatus, Jurist- og økonom-forbundets forlag (ligger
også på nettet).
Oplægsholderne præsenterede kort Institut for Menneskerettigheder og dets
opgaver, som bl.a. er at være aktive omkring de FN-komiteer, som overvåger
at de forskellige konventioner overholdes. I den forbindelse udsender IfM en
lang række anbefalinger, som kan læses i ovennævnte rapporter.
IfM beskæftiger sig normalt ikke med enkeltsager, men med rammerne for
sagsbehandlingen, f.eks. med hvordan asylansøgere fra Syrien bør behandles.
Det er betænkeligt, at 70 % af de asylansøgninger, som Flygtningenævnet
afviser, bliver afvist p.gr.a. utroværdighed.
Reglerne for humanitær opholdstilladelse blev strammet i 2010, hvor man
udtrykkeligt gik helt til grænserne for, hvad konventionerne krævede.
IfM udtalte i den forbindelse, at det var betænkeligt, for så kom man meget
let til at overtræde disse grænser, også fordi fortolkning af konventionernes
generelle regler kan være problematisk.
En vejledning kan man få, når Den europæiske Menneskeretsdomstol afgør
konkrete sager. Sådanne afgørelser tjener så som en rettesnor, som det er sket
m.h.t. Somalia og Grækenland.
IfM har opfordret Flygtningenævnet til at tydeliggøre de kriterier, som
nævnet lægger til grund ved afgørelse af flygtningestatus. Det har hidtil
været temmelig uklart og svævende.
Børnekonventionen fra 1989 ratificerede Danmark i 1991, idet et udvalg
nåede frem til, at det ikke ville betyde ændringer af dansk lovgivning, bortset
fra en detalje omkring fængsling af børn.
Børnekonventionen giver især børn disse rettigheder:
1) Man må ikke diskriminere på nogen måde (art. 2)

2) Barnets tarv (art. 3)
3) Barnets ret til udvikling (art. 6)
4) Barnets ret til at blive hørt (art. 12)
Der er store juridiske problemer med at fortolke og afgrænse disse generelle
rettigheder præcist, og desuden blander Børnekonventionen rettigheder
(civile, politiske, økonomiske, sociale, kulturelle)
Andre problemer er barnets ret til sundhed, uddannelse, familie mv. - hvor
meget? hvor længe? osv.
FNs Børnekomite behandler ikke børnesager fra Danmark, da konventionen
ikke er inkorporeret i dansk lov. Kun hvis den direkte inkorporeres, er den
internationale konvention også dansk lov.
Danske domstole er vævende og forsigtige med at anvende bl.a.
Børnekonventionen. For tiden anvendes den kun i 3-5 sager årligt, og hvis
dansk lov er klar, ses der bort fra konventionerne.
For tiden foregår der et udvalgsarbejde om, hvorvidt 7 konventioner, som er
ratificerede, skal inkorporeres i dansk lov. Arbejdet skulle være færdigt, men
det trækker ud. Generelt er ministerierne betænkelige, mens
børnerepræsentanter og ngo'er presser på. IfM er med i en samarbejdsgruppe
om børnekonventionen, hvor det senere var på tale, at BfA skulle forsøge at
få en repræsentant.
2. Dansk Røde Kors og udviklingen m.h.t. asylcentrene
Maja Rettrup fra DRK fastslog indledningsvis, at den aktuelle situation især
var præget af to forhold:
1) Asylaftalen mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance, som
trådte i kraft maj 2013 og
2) en ny, bestilt rapport fra McKinsey om økonomien i asylsystemet. Denne
rapport anbefaler bl.a. mere tilkøb, markedsvilkår, indførelse af best practice
og helst max. ½ års ophold i et center.
Rapporten implementeres i 2014 og 2015, idet der skal spares 129 mio. kr. på
Røde Kors' budget.
Asylcenteret i Sigerslev lukkes i disse dage, center Ebeltoft om en måned og
Auderød i sep. 2014.
Desuden sker der besparelser på sundhedsområdet, bl.a. i
sundhedspersonernes tilgængelighed.
Andre hovedtanker er, at kommunerne i langt højere grad skal overtage
sociale problemer i centrene, og at Røde Kors skal arbejde på inddrage
frivillige fra de ca. 230 lokale RK-afdelinger. Hidtil har RK forsøgt selv at
klare de fleste sociale problemer i psyko-sociale teams. Nu skal man i
stedet især vejlede kommunerne.

Det er betænkeligt, at McKinsey ikke er opmærksom på, at et asylcenter også
skal være et hjem med humanitære værdier. Trivselen er vigtig, ellers kan
konfliktniveauet blive et problem og eksempelvis kan beboerråd ikke fungere
uden en ret omfattende støtte. Flere nævnte dette aspekt.
Ulla Sandbæk spurgte, om McKinsey var opmærksom på, at det bliver dyrt at
nedbryde mennesker.
Maja R. svarede, at det er der taget højde for med de korte
sagsbehandlingstider: "Folk suser gennem systemet". - Per Elvekjær sagde, at
de korte tider også kunne ses som en forbedring.
Henni Gelfer spurgte, om der sker ændringer i beboersammensætningen; lige
nu er der mange unge i Kongelunden.
Maja R. svarede, at der ikke er planlagt ændringer, men det er rigtigt, at der
nu er mange unge i Kongelunden, som jo er et omsorgscenter. Og det er
betænkeligt, at en del unge spilder vigtige år.
Hun tilføjede, at der kun har været lille interesse for at flytte ud fra centrene
efter 6 mdr., kun 12 familier er flyttet ud. Flere børnefamilier er flyttet ud
efter 12 mdr..
Erik Hansen spurgte, om McKinsey forholder sig til selvmordsrater? - Nej,
svarede Maja R. kort.
Gerd Gottlieb nævnte, at 153 personer har været i asylsystemer i over 8 år, de
må ikke glemmes!
Maja R. var enig heri. Røde Kors tager jævnligt den slags sager op på et
humanitært grundlag, og BfA må meget gerne gøre opmærksom på det, hvis
vi ser sådanne sager, hvor asylansøgere er i nød.
Henrik Mottlau spurgte til planerne om et udrejsecenter i Sjælsmark under
Kriminalforsorgen.
Maja R. svarede, at det går trægt, bl.a. er der nu lokalplanproblemer mm.
med Hørsholm kommune.
Røde Kors har tilbudt Kriminalforsorgen erfarne medarbejdere og know
how, men den er især interesseret i samarbejde omkring børn. Dog bliver
måske 50 % af de nye medarbejdere civile og 50 % fængselsbetjente, uden
uniform. RK vil arbejde for, at BfA og andre besøgende udefra får adgang.
Hvis der bliver problemer med Sjælsmarks kapacitet, kan der blive tale om et
sekundært center.
En spørger ville vide, om Røde Kors ikke har en nedre grænse for, hvad man
vil være med til?
Hertil svarede Maja R. klart nej. Selv om diskussionen ofte dukker op, har
RK-ledelsen har den faste holdning: vi tager os af udsatte mennesker. Den
humanitære indsats er en kerneværdi for RK.

3. BfA's økonomi og godkendelse af regnskabet
kasserer, Henrik Mottlau gennemgik kort regnskabet. Der var stor tilfredshed
med, at vores økonomi var blevet klart forbedret med et smukt bidrag fra en
enkeltperson på 20.500 kr. og med 30.005 fra et frigivet depositum fra 2010.
Anden halvdel af dette depositum kan vi vente i 2016.
En god del af de ovennævnte penge har vi dog allerede disponeret over, især
til Folkemødet på Bornholm i juni, flyers mv.
Regnskabet blev godkendt, - med applaus til kasserer og revisor!
4. Styregruppens overvejelser om dens fremtidige sammensætning
Ingrid Hjarnaa gjorde rede for tankerne, som især udsprang af ønsket om en
nærmere kontakt til det praktiske arbejde, også aktualiseret af, at flere
medlemmer af den nuværende gruppe ønsker at udtræde til maj. Man kunne
forestille sig, at f.eks. tre medlemmer valgtes af stormødet og resten med en
fra hver af de aktive grupper. (lægegruppen, Sandholm, Kongelunden,
Aunstrup, Odense m.v.). Ingen havde særlige indvendinger mod disse
planer, og styregruppen vil således udarbejde et egentligt forslag til
vedtagelse på stormødet den 27. maj i år.
5. Drøftelse af, om BfA virkeområde kan/skal afgrænses nærmere
Arne Normann gjorde kort rede for problematikken, som havde været drøftet
en søndag i Sandholm.
Han sagde, at vi bør samle vores indsats omkring asylsagen, ikke mindst
børnene. Vores position i offentligheden ville blive forstyrret, hvis vi også
engagerede os i andre, egentlig gode sager, som racisme, Chile, Krystalnatten
mv.. Også hele udlændingepolitikken er for bredt, det er ikke vores sag.
Der var almindelig tilslutning til disse synspunkter. Else Lidegaard sagde, at
det netop er vores styrke, at vi kun har eet mål: asylansøgerne. Flere nævnte
særlige problemområder i tilknytning hertil: de unge, dem på tålt ophold,
dem med særligt lange opholdstider, børnekonventionen.
6. Nyt fra grupperne
Folkemødegruppen: Ole Bergmann glædede sig over, at det økonomiske
fundament nu var i orden.
Gruppen arbejdede med tre debatmøder: fredag d. 13.6.: asylpolitikken (en
gentagelse af Århusmødet i november), lørdag: værdidiskussion, søndag:
lægegruppen, spec. om humanitært ophold.
Flere andre initiativer var i gang: en underskriftindsamling, nye sandwichskilte, flyers mv..
Nærmere vil naturligvis fremkomme, - ca. 25-30 bedsteforældre fra BfA vil
formentlig deltage!

Lægegruppen: Jørn Nerup fortalte, at man fortsatte arbejdet, specielt vedr.
reglerne for humanitært ophold, læge-involvering ved tvangsudsendelser og
modtagelsen af asylansøgerne. Hidtil havde Lægeforeningen været tung at
forhandle med, men en ny formand for Etisk Udvalg giver gode håb.
Hjemmesidegruppen: Torben Bror Larsen fortalte kort, at man fortsat
arbejder med at forbedre den. Karen Vad stillede i udsigt, at man ville
forsøge at være færdig til stormødet 27. maj..
7. Eventuelt
Ole Bergmann lovede som svar på et spørgsmål at forsøge at få lukket de
inaktive BfA-sider på Facebook.
Gerd Gottlieb var betænkelig ved uden videre at forsøge at samle
underskrifter. Vi skulle nødig nå samme nedslående resultat som Eva Smith
opnåede, da hun samlede underskrifter for børnene.
Men underskriftindsamling på Folkemødet kunne være en god ide.
Tove Krag fortalte, at Kongelundsgruppen havde besluttet at genoptage
møderne ved Kongelunden den første søndag i måneden, - og Sandholmbedster var meget velkomne. Hun blev gjort opmærk-som på, at 1. og 3.
søndag var der demonstration ved Sandholm, - man ville så i Kongelunden
overveje, om det hellere skulle være 2. søndag.
Nina Lørring fortalte, at en TV-udsendelse om børns rettigheder var planlagt
til 24.3. på DR1
Nanna Carlsen kunne glæde os med, at drengen Armen fra Havdrup nu
havde fået ophold efter Udlændingelovens § 9 C.1 (særlige forhold) !
Lise Ravn spurgte, om det nu blev muligt at udskrive mails mv. fra BfAKontakten uden at det blev til hieroglyffer! - Ole Bergmann og Henrik
Mottlau var opmærksomme på problemet og ville finde en løsning, vistnok
ved af bruge PDF-filer.
Jonas Toubøl (som tydeligvis ikke var bedstefar), præsenterede sig og sagde,
at han var i gang med at skrive en Ph.d. ved KU om, hvad der motiverer
mennesker til at gøre et altruistisk arbejde, som det vi gør mv.. - Han har
interviewet flere af os og er bredt interesseret i viden om BfA og vores
arbejde. Man må meget gerne sende ham en mail, hvis man vil bidrage,
adresse: JT@soc.ku.dk
Ulla Liberg oplyste, at næste stormøde (den 27. maj) efter aftale ville finde
sted på Københavns Pædagogiske Seminarium, Strandvejen 93, København
Ø (over for Tuborg). Af praktiske grunde er det vigtigt, at alle denne gang
husker at tilmelde sig (stole!). Te og kaffe skal købes i kantinen.
Nærmere naturligvis senere.
Ordstyrer Knud Vilby takkede for god ro og orden og sluttede mødet ved 15tiden.
Referent: Jørgen Kirkegaard

