BEDSTEFORÆLDRE for ASYL
REFERAT fra STORmøde d. 08. sep. 2016 i Trampolinhuset
ordstyrer Knud Vilby - referent Alice Gielfeldt - og ca. 50 bedsteforældre

1. Asrin Mesbah skulle have fortalt os om”Jurarådgivningen”,
men desværre dukkede Asrin ikke op.
2. Evaluering af Folkemøde og nye beslutninger
Almindelig enighed om at vi skal deltage næste år. For at sikre
økonomien blev en gruppe nedsat: Eva Truelsen, Else Lidegård, Per
Husfelt.
Teltet i år var for lille til andet end som en base. Et større telt f.eks.
3x12m vil kunne bruges til BfA-events, og vi behøver ikke leje os ind hos
andre.
Desuden vil vi gerne opsøge større udfordringer ved at bede om en anden
placering f.eks. på Cirkuspladsen. Dette for at komme i dialog med
grupper, som er uenige med os.
Civiltinget var et fint eksperiment fra arrangørernes side til de små
grupper som os, men det var placeret forkert og det var for lille. En anden
placering og et større telt vil vi foreslå i brev til Folkemødesekretariatet.
Vi opholder os for meget ved vores eget telt, hvor vi arbejder på at være
oplysende. Måske skulle vi ændre taktik og være mere udadrettede ved at
deltage i andres arrangementer og der stille skarpe spørgsmål.
Ideer efterlyses til at blive mere synlige også før folkemødet, så folk får
lyst til at komme og diskutere med os på Bornholm.
3.

Opfølgning fra Folkemødet: ”Tamilsagen” v. Jørn Nerup
Jørn Nerup og Ole Espersen har gennemgået data fra JuraRådgivningens 217
sager vedrørende familiesammenføring sammen med Asrin Mesbah, leder af
JuraRådgivningen. Data viser, at der er meget tilbage at ønske i forhold til

f.eks. overholdelse af konventionerne, sagsbehandlingstider, forlagte bilag
m.v. Noget må gøres for at få ”ryddet op”.
En artikel til offentliggørelse vil blive udarbejdet.
”Uledsagede børn” v. Niels Stephensen
Lægegruppen har haft møde med børnecenterleder for Røde Kors
Caroline Aagaard Madsen vedr. uledsagede børn som kommer til
Danmark.
Der er kommet meget færre flygtninge end ventet. Alle børn skal starte i
et indrejsecenter, som de alle skal igennem på max. 5 døgn. Det skaber

problemer for børnene: de er usikre på fremtiden, de får først
opholdstilladelse efter de 5 dage. Mange af børnene har familie her, men
de skal være på et asylcenter i 6 mdr. før de kan blive forenet med
familien. Mange er i 15–16 års alderen. Ofte trækkes deres
sagsbehandling ud til efter at de er 18 år, så gælder der nemlig andre
regler. Man bruger knogleundersøgelser til at bestemme alderen. Der er
forsvundet en stor del af de 200 uledsagede børn, som kom sidste år,
nogle er gået under jorden andre forsvinder uden, at de bliver eftersøgt.
Børnene får ikke at vide, at de har ret til familiesammenføring.
4. Nyt fra andre grupper:
Lægegruppens besøg i teltlejr i Haderslev v. Niels Stephensen
Gruppen blev vist rundt af lejrens sygeplejeske. Der er en ordentlig klinik
med kontakt til fast læge samt kontakt til skadestuen, desuden er der
sundhedsplejerskeordning og forbindelse til psykiatrien. Der er ingen
almen lægeundersøgelse ved ankomst, så det vides ikke, om nogen fejler
noget. Psykisk syge veg tilbage for at søge hjælp, da de frygtede, at det
ville medføre øjeblikkelig afvisning og udvisning. Lejren var til 500 men
var kun halv fyldt. Der var meget lidt plads til hver, en stol ved siden af
en seng. Der serveres kantinemad - ikke mad de kender, og der er ikke
mulighed for selv at lave mad. Hovedklagen gjaldt den snævre plads og
de begrænsede toiletforhold koncentreret midt i lejren. Ventetiden og
usikkerheden var - som altid - meget belastende for flygtningene.
Efterfølgende oplyses, at alle teltlejre er lukket som følge af for få
flygtninge.
Status for Velkomstfesten d. 10. sep.
Mette Roerup oplyser, at festen er for alle flygtninge, der her kan møde
repræsentanter fra erhvervslivet. Desuden musik og underholdning.
Kirsten Bitsch fortæller, at vi er placeret i hyggehjørnet, mest for at vise
flaget, men også for at finde nye kræfter til BfA. Der har meldt sig
tilstrækkelig med hjælpere.
5. Pulje til rejseudgifter for børns familiesammenføringer v. Mette Roerup.
OAK foundation er forgæves ansøgt om midler; men Anne Marie Helger
vil forsøge hos Himmelblåfonden. En indsamling gennem Politiken
kunne også komme på tale. IOM er en FN afdeling som kunne være et
sted at få penge til rejserne, fortæller Per Husfeldt - Mette Roerup vil tage
kontakt til dem.
6. Skal BfA have en indsamlingspolitik? v. Mette Roerup

Man enedes om, at BfA ikke har behov for en politik i den forbindelse.
Indsamlinger må styres ad hoc og individuelt.
7. Bogudgivelse: ”Hvordan helbreder man en fanatiker” v. Ulla Liberg
Ulla anbefaler bogen og foreslår, at vi forsøger, at få den udgivet igen
uanset, at Gyldendal har afslået at genoptrykke. Knud Vilby vil gerne
skrive et forord.
Ulla har kontaktet forfatteren Amos Oz for at få lov men mangler et svar.
Ulla fik tilslutning til at gå videre med sagen. Det er tanken, at bogen skal
uddeles til gymnasieelever.
8. BfA i fremtiden: ny struktur – nye strategier v. Ingeborg Gimbel
at gå nye veje efter 10 år ! Forslag om fokusgrupper for enkeltområder
f.eks. :
- uledsagede børn
- indsamle og formidle lovmateriale
- socialt humanitært arbejde,
- hvor kan vi møde andre grupper at arbejde sammen med
- familier, som sidder fast og longstayers
- skal vi fortsætte foran Sandholm eller gøre noget helt andet?
Per Husfelt og Mette Roerup bakkede op om at gå sammen med andre
organisationer. Andre var betænkelige, fordi ikke mange har BfA's fokus
på den førte asylpolitiks nedbrydende virkning på mennesker i asylfasen.
Karin Maigaard påpegede, hvor vigtigt det er, at nye medlemmer får en
fast mentor.
Ole Bergmann: ”Skal vi igen være aktivister?”
Jørn Nerup savner aktuelle indlæg på hjemmesidens ”BfA mener”.
Styregruppen bedes lave en oversigt over eksisterende grupper.
9. Status for økonomien v. Henrik Mottlau

- blev taget til efterretning.

10. Hvordan markeres BfA's 10 års jubilæum 7. okt. 2017?
Er det en festdag eller en trist dag?
Det kunne blive en markering af, at der stadigvæk er brug for os
og en anledning til at få opmærksomhed
”Udnævne Inger Støjberg til Æres-BfA”? eller synge uden for folketinget
På næste møde nedsættes en festgruppe.
Næste Stormøde: 23. nov. - KAN DOG BLIVE ÆNDRET - i Sættedammen.
Referent Alice Gielfeldt/hm

