
  BfA STORmøde 8.sep. 2021 kl.11 – 14 i Netværkshuset.
    Ordstyrer Mette Roerup, referent Alice Gielfeldt og Else Lidegård.

                        Antal tilstede 29 BfA`er.

Referat

Mette bød velkommen tilbage. 
Efter de mange måneders coronanedlukning, det er glædeligt, at vi atter kan mødes.

1.  Fængselspræst i Ellebæk Per Bohlbroe.
Per har arbejdet der i mere end 7 år og han fortalte med stort engagement om livet i 
dette forfærdelige fængsel.  Der opholder sig i øjeblikket omkring 100 personer, flest 
mænd.

Alt er nedslidt, 2 -4 personer pr. værelse, 4 toiletter, 1-2 timer i en udegård pr. døgn, ikke 
noget fællesrum og en fællestelefon pr. gangtil taletidskort, mobiler er forbudt. Arbejde 
er muligt som i andre fængsler f.eks. at samle klemmer. Stemningen er trykket, de fleste 
sidder i 3 – 4 uger, nogle går i hårdknude og har brug for lægehjælp. Alle har brug for  
sovemedicin, eksembehandling, pludselige smerteanfald m.m. Stedet er underbemandet 
og miljøet forrået. Røde Kors etablerer engelskundervisning. Der er 3 pædagogiske 
medarbejdere til madlavning, holdspil og hygge.

Der er et spontant opstået netværk af besøgsvenner, som sørger for at ”de ikke er 
glemt”. Venligboerne sørger for tøj, telefonkort, skriver deres historier ned, samler til en 
bog. Advokathjælpen er ikke altid til deres bedste. Ind i mellem bliver der brugt 
magtanvendelse. Isolation ligeledes, hver gang i 14 dage. Det var som ventet en sørgelig 
historie.

2.  Avnstrupgruppen orienterer v. Nina Lørring, Mette og Lilian Pagsberg.
Alting er åbnet: kurser, aktiviteter m.m. Der er kommet styr på kakelakkerne. Enlige 
kvinder med børn føler sig isoleret. Nina fortæller om fælles børnefødselsdagsarrange- 
ment i sept. i svømmehal, som var en succes. Der verserer en hash-sag med nogle 
teenagere. Der har været en teenager-pigegruppe på tur til Fisketorvet i stedet for 
havnerundfart i regnvejr. Måske vil der blive svømmehold senere. En dreng fra Assisi-
familien er kommet på efterskole med hjælp til økonomien fra mange sider bl.a. BfAere.
Hjemrejsestyrelsen vil sende en kurdisk familie fra Iran hjem. Børnene går i specialskole, 
moderen og drengene har iranske pas, faderen og en baby har ingenting. De kan ikke 
vende hjem, hvor han vil være sikker på tortur eller at blive dræbt. (”Er der ikke andre 
lande I kan tage til, har I ingen familie i et af landene omkring Middelhavet” er spørgsmål 
de får stillet).

3. Syriens børnene hjem nu v. Johannes Pedersen og Mette.
Selv om det blev besluttet d. 18. maj at børnene skulle hentes hjem, er der ikke sket 
noget officielt endnu. Foreningen Repatriate The Children Denmark,  RtC arbejder på 
sagen og samler penge ind til rejsen. Et kontingent koster 200 kr/år. De kan også støttes 
med et beløb på følgende måder: Mobilepay : 888307 eller reg. 9670 konto 132332276. 



Desuden opfordrer Mette til at støtte borgerforslaget om at stoppe hjemsendelser af 
syriske flygtninge https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-07831 , 
pt. 34046 underskrifter, mangler kun 16.000 for at sagen bliver taget  op i folketinget. 

4. At være afvist asylansøger gennem en årrække er en stor og ofte invaliderende 
belastning - hvad skal der ske i fremtiden   v/ Bente Rich og Kirsten Bitsch. 
Efter diskussion om dette emne var der bred enighed om, at  sætte det på dagsordenen 
til det næste BfA stormøde.

5. BfA folder til godkendelse, især de nu 9 krav.
Efter diskussion blev det de foreslåede ændringer vedtaget: Som nyt punkt 8.: Ingen asyl-
ansøger må ufrivilligt udsendes til lande, hvor de ifølge FN  kan risikere at blive forfulgt.

6.  Folkemødet på Møn.
Der var bred enighed om, at vores deltagelse på Møn havde været vellykket. Der var en 
god stemning på stedet. Det var en overraskelse med alle de unge mennesker fredag 
formiddag, det må vi kunne udnytte bedre, hvis vi kommer næste år. Håbets træ fik stor 
opmærksomhed. I modsætning til de fleste andre telte, så skete der mere i vores telt end
uddeling af pjecer og samtaler. Vores to debatmøder på torvet blev meget rost og var 
velbesøgte. Johannes indlæg ved teltet var smaddergodt. Revyen var også fin. Vores 
placering i midten af gaden var et godt sted at stå. Borgmesteren tog meget venlig og 
imødekommende imod Håbets Træ.  Ruben med guitar og egne sange var et scoop, ham 
må vi have med igen.
Enighed om, at det især er de unge vi skal have i tale og dernæst de gamle. Alt i alt var 
der meget godt at sige  om vores deltagelse.

7. Valg til  koordinationsgruppen. Karin Majgård ønsker at udtræde. Tak for din gode og 
store indsats i vores koo.gruppe, vi kommer til at savne dig, men forstår din beslutning. 
Nyt medlem vælges på næste stormøde.

8.  Nyt fra arbejdsgrupperne.
Syriensgruppen samarbejder med RtC
Stor artikel i Berlingske Tidende søndag 5/9. Man vil sende kurderne hjem.
Regeringen har tilbudt at lade børnene blive, men mødrene skal rejse hjem, også selv om 
de har haft dansk statsborgerskab, som nu er taget fra dem.
De må ikke arbejde, selv om erhvervslivet mangler arbejdskraft.   
De 4 kvinder fra ISIS risikerer dødsstraf hvis de bliver sendt tilbage.
RtC vil samle penge ind, så alle børnene kan få en velkomstpakke med de ting der er 
nødvendige for et almindeligt dansk børneliv.
De afviste asylansøgere er frataget ethvert håb.
En afvist familiemor fra Irak har beskyldt BfA for at ødelægge børnene ved at give dem et 
håb, der ikke har kunnet indløses. I øjeblikket er den lille familie blevet splittet ad, så 
faderen, der har været i DK i 25 år, sidder uvirksom i Avnstrup, ville intet hellere end 
arbejde og selv tjene sine penge så han kunne forsørge sin familie, moderen psykisk 

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-07831


nedbrudt i Sjælsmark og de to børn på 16 og 12 er på hver sit psykiatriske bosted, hvor 
den 16 årige dreng møder den ”bedsteforælder” der har taget sig af dem med ”Du løj jo 
da du sagde at sådan behandler vi ikke børn i Danmark”.   

Jo. Vi giver de afviste asylansøgere en tidsubestemt straf – i Danmark ellers forbeholdt 
kriminelle psykopater. 

Kongelundsgruppen har mødtes 1 gang månedligt, først på nettet, og nu fysisk, ved 
Rundetårn.                                                                                           

Sjælsmarkgruppen. Nu går kvindecaféen i gang igen. Giver mange bekendtskaber.
I går kom 3 kvinder forbi, man regner med der er knapt 100 kvinder.

Sjælsmark virker glemt, udslukt. En enkelt afghansk ensom kone, hvis familie er flyttet til 
Avnstrup, sidder ene tilbage. Her er to rådgivningsmuligheder: Dansk Flygtningehjælp og 
Røde Kors (?)                       

Irakergruppen kæmper for at få folk, der ikke har fået opholdstilladelse efter 18-20 år ud 
af systemet. Som det er nu, får de foreløbig opholdstilladelse i to år, så skal asylsagen 
igen tages op. Uvisheden slider på dem, de er også usikre på uddannelse.

I Sandholm god stemning, mange aktiviteter.
De børn der er kommet til Danmark er f.eks. i Holstebro i gang med at gå i skole sammen 
med danske børn. De virker glade. Endelig blev der stillet spørgsmål om hvad der skal ske 
med de børn, der nu kommer tilbage til Danmark.                                                                  

9. Økonomi v. Henrik Mottlau. Trods udgifter til Folkemøde Møn samt støtte til projekter 
i Avnstrup og Ellebæk har vi et pænt beløb tilbage på kontoen. 

10. Eventuelt.
Næste stormøde onsdag d. 24 nov. Kl. 11 – 14 i Netværkshuset.

                                                                                                               Alice og Else


