Referat af BfA stormøde d. 20. september 2022
Ordstyrer: Mette Roerup.

Referent: Gyda Bøge Seibæk

Mødet indledtes med 1 minuts stilhed for Uwe Geist, der døde den 18. september.
1. Oplæg ved fhv. fængselsinspektør Bodil Philip: ”Kærshovedgård, kan vi være det bekendt?”.
Bodil Philip har været fængselsinspektør i 25 år i det lukkede fængsel Ringe Statsfængsel og har
derfor mulighed for at sammenligne forholdene i de to institutioner. Hun har også som
medlem af Helsinki-komitteen på baggrund af et besøg i 2017 været med til at udarbejde en
rapport om forholdene på Kærshovedgård. Ombudsmanden visiterede stedet i 2018.
Før oprettelsen af Kærshovedgård som udrejsecenter i 2015 var stedet et åbent fængsel, og
efter det blev udrejsecenter, er der stadig kommet nye stramninger for beboerne.
Spørgsmålet er, om deres vilkår er værre end for indsatte i åbne fængsler.
Kærshovedgårds beboere er dels afviste asylansøgere, udvisningsdømte, folk på tålt ophold,
fremmedkrigere og udlændinge, som er administrativt udvist som værende til fare for statens
sikkerhed. Værst for de indsatte er at opholdet er tidsubestemt, men også praktiske forhold
som indkvartering på tomandsstuer, at de skal være der om natten, at de skal spise i kantinen,
ingen muligheder for at selv blot bare at varme vand, ingen aktivitetstilbud hvis man ikke har
hjemrejseaftale, ingen lommepenge (undtagen for beboere på tålt ophold) f.eks. til rejser, som
man selv skal betale, overholdelse af meldepligten, sundhedsbetjeningen. Andet problem er
ifølge Bodil Philip, at nogle beboere bl.a. fremmedkrigere chikanerer andre og skaber frygt,
og at disse burde overføres til et andet opholdssted.
Bodil Phillips konklusion er, at vilkårene for beboerne på Kærshovedgård på næsten alle
områder er ringere end for indsatte i åbne fængsler. Hun håber, at ombudsmanden vil tage
på besøg på Kærshovedgård igen. Ved det tidligere besøg var der mest fokus på dem på tålt
ophold, men der er andre grupper og forhold, som der bør ses på jf. menneskerettighederne,
f.eks. opholdstiden og retten til frihed og sikkerhed.
2. De sidste børn i Syrien skal hjem nu. Finn Parbst.
”Repatriate the Children” følger de børn, der er kommet tilbage til Danmark. Børnene og
mødrene kom hjem d. 7. oktober 2021. Børnene bor hos familie og har det tilsyneladende ok.
Deres mødre er stadig varetægtsfængslet og ser deres børn en gang om ugen.
Der er endnu ikke lavet noget anklageskrift !!!!!
Fem børn sidder stadig med deres mødre og en moster i al-Roj-lejren i Syrien. Advokat Knud
Foldschack, der anlagde en sag på vegne af en af mødrene og tabte sagen i By- og
Landsretten, har anket sagen til Højesteret. Argumentet har været at børn og mødre ikke bør
adskilles. Udenrigsministeriet argumenterer med, at det er vanskeligt at få børnene hjem fordi
det i den muslimske kultur, er faderen der har forældremyndigheder, og derfor kan moderen
ikke bestemme.
Der falder dom onsdag d. 5. oktober.
3. Unge over 18 år mangler transportpenge til skole. Mette Roerup.
Unge på Avnstrup, der er over18 år og under uddannelse, har ikke ret til penge til transport.
Mette nævnte to, der er i gang med uddannelse, der ikke kan fortsætte uden penge til transport.
BfA har betalt for august og september. Stormødet godkendte, at der bruges op til 15.000 kr., så
der kan betales året ud.
Bidrag gerne med et mindre beløb mrk. ”transport” til BfA’s konto 7780 – 1930866.
4. BfAs deltagelse i kommende valgkamp? Mette Roerup.
Ulla Liberg fra Kongelundsgruppen fortæller om Helge Bønløkkes flyer til brug inden valget.
Der vil være demonstration d. 4. oktober kl. 16 – 18 på Christiansborg. Selv om det ikke er os,
der indkalder, bør vi sende besked rundt om demonstrationen.
Arne Normann forslår, at vi tager kontakt til nye politikere og sætter Jørgen Kirkegaards annonce
og flyerne op på biblioteker o.l. Ulla foreslår, at vi fordeler os til vælgermøderne.

5. Nyt fra arbejdsgrupperne.
Mette: Avnstrupgruppens møder er flytttet til lørdage.
Ulla, Kongelundsgruppen. Information havde den bedste udgave af Jørgens annonce.
Gerd Gottlieb, Sjælsmarkgruppen: Der er blevet oprettet et nyt afsnit for 20 personer fra en
omsorgsafdeling i Sønderjylland. Man vil forsætte møderne den anden søndag i måneden.
Sagen om kvinden, der blev udsat for en voldsom anholdelse beskrevet i pressen, vil blive
taget op igen. Der har været artikel i Lægeforeningen blad, hvor det blev afvist at en læge
har medvirket. Nu viser nyt filmmateriale, at en politibetjent får udleveret en klud, som han
lægger for kvinden mund, hvorefter hun bliver slap. Ombudsmanden har kun afhørt
embedslægen og personale, men ikke vidnerne.
6. Folkemødet på Møn.
Henrik Mottlau: Vi var synlige. De unge kom om fredagen, men vores telt lå et sted, hvor vi blev
for lidt besøgt. Håbets Træ og de kutteklædte vakte stor opmærksomhed på deres rundture.
Håbets Træ blev overdraget til borgmesteren og er nu plantet i en børnehave.
7. Økonomi. Henrik forelagde vores status - der er desværre ikke flere midler øremærket til
udflugter, børnefødselsdagsgaver m.v. BfA betaler af egen økonomi til vi måske igen får
fondsmidler
8. Eventuelt.
Næste Stormøde onsdag d. 23. november kl. 11-14.

