
"Fra hver sin side af hegnet!" 

AFS Alumni Munins aftenmøde Fokus på asyl i Danmark. 
 

Et særdeles vellykket arrangement med interessante og relevante oplæg efterfulgt af en livlig debat. Birgitta My 

Anttila '93 har stået bag ideen om at bringe unge og ældre AFS Alumni Munin medlemmer sammen omkring et emne 

af aktuel karakter. Hun var ligeledes aftenens mødeleder. Mødet fandt sted 27.februar 2013 i AFS huset. 

 

Oplægsholdere var Gitte Scheibel Smed '93, Røde Kors og overlæge Jørn Nerup, Bedsteforældre for Asyl. 

 
Artiklen er en redigeret og forkortet version af et længere referat v. Helle Preisler ’90 med input fra Helle Skjerbæk 

'64. 
 

Uledsagede flygtningebørn i Gribskov Asylcenter 
Gitte understregede, at hun ville fortælle om sine personlige oplevelser med at arbejde i Røde Kors og ikke 

repræsenterede Dansk Røde Kors.  

 

I 92-93 var Gitte i Ghana med AFS - først under primitive forhold i en lille by, senere hos en velhavende høvdinge-

familie i hovedstaden. Her lærte hun om kulturmøder i en alder af kun 16 år. At bygge bro over kulturkløfter er noget 

Gitte har fortsat med i voksenlivet. I 2002 var hun for eksempel  frivillig på et børnehjem i Ghana for gadebørn fra 

Mali. I Danmark har Gitte nu i 9 år arbejdet i Røde Kors' asylcentre som pædagog for uledsagede mindreårige børn. 

 

4.000 flygtninge ankom til Danmark i 2012, heraf var 365 uledsagede flygtningebørn under 18 år. Det seneste år er 

børnene især kommet fra Afghanistan, Iran og Somalia, flere med tunge krigstraumer. Fra Nordafrika er der kommet 

gadedrenge - ofte med tunge misbrugsproblemer. De har oplevet mange barske ting i deres liv, begår kriminalitet og 

har ikke noget at miste.  

 

Børnene bliver først kørt til Sandholm af politiet, som checker ID kort og tager fingeraftryk. Derefter går turen til 

Gribskov. De er alle bange og usikre på, hvad der skal ske. De får via tolk fortalt, hvordan sagsgangen er, men også at 

Røde Kors ikke har med sagsbehandlingen at gøre.  

 

De første dage får børnene deres basale behov dækket som mad (som de konstant har skullet tilkæmpe sig), tøj, 

hygiejneartikler mv. De screenes hos læge, sygeplejersker, sundhedsplejersker med videre. De kommer hurtigst muligt 

i skole, hvor de undervises i dansk og om Danmark, og hvor frivillige hjælper med lektierne. Efter et par dage har de 

tolkesamtale, og indenfor de første par uger samtale med politiet med en bisidder. Mange har haft voldsomme 

oplevelser med politiet tidligere i deres liv og har derfor ikke tillid til politiet. Senere kommer de til møde med 

udlændingestyrelsen. Mindreårige kan tilbagesendes, hvis der er familiemedlemmer i hjemlandet, som kan modtage 

dem.  

 

Gitte rundede af med at fortælle om sine egne etiske overvejelser med hensyn til sit arbejde. Det er et arbejde, der 

hele tiden skal tilpasses politiske beslutninger og økonomiske nedskæringer, men hun kan fortsat forsvare det, når 

hun ser effekten af sin indsats. 

 

Bedsteforældre for Asyl 
Jørn Nerup repræsenterer Bedsteforældre for Asyl er en bevægelse med 7-800 personer, som er opstået som en 

reaktion fra indignerede borgere, der vil have ordentlige og ordnede forhold for asylansøgere i Danmark. Siden 7. 

oktober 2007 har de mødtes hver søndag foran Sandholmlejren, asylcentrene i Kongelunden og Avnstrup, og om 

lørdagen i Odense for at presse på for bedre forhold for asylsøgerne. 

 

Der er foretaget 76 stramninger af asyllovgivningen de seneste år, så der sker skred i retssikkerheden og 

konventionsbrud ved administrativ frihedsberøvelse.  

 

For at få opholdstilladelse skal man dokumentere, at man er individuelt forfulgt, hvilket mange flygtninge har 

vanskeligt ved, eftersom de ofte er forfulgt, fordi de tilhører en etnisk eller religiøs gruppe. Jøder under 2. verdenskrig 



var således forfulgt pga. etnicitet og religion. Den indledende samtale er afgørende, hvorfor BfA ønsker, at den 

udføres af kompetente fagpersoner, og ikke af politiet med assistance fra kvalificerede tolke. 

 

Humanitær opholdstilladelse kan gives for ½-1 år, hvis man er alvorligt syg. Hvis behandling er tilgængelig i 

hjemlandet, kan man hjemsendes. Der er ikke en lægekonsulent med til at afgøre sagerne. Undersøgelser har vist, at i 

45% af de sager som vurderes umiddelbart grundløse, har ansøgerne været udsat for tortur. For disse mennesker kan 

det være særlig vanskeligt at fortælle en konsistent og sammenhængende historie gentagne gange. Denne manglende 

evne vurderer politi og udlændingemyndigheder, gør ansøgerne utroværdige. 

 

280 mennesker har siddet i min. 8 år i asylsystemet uden ret til uddannelse og arbejde. De vil ikke hjemsendes, og 

hjemlandet vil heller ikke modtage dem. For eksempel: En nomade fra et grænseområde mellem Kuwait og Irak sad i 

13 år i Sandholm, og ingen ville anerkende ham. BfA afholder høringer på Christiansborg, demonstrationer, udgiver 

foldere og pjecer og samler penge ind. Mange er kontaktpersoner til asylsøgere fra lejrene. Det er vanskeligt at råbe 

politikerne på Christiansborg op. Jørn Nerup opfordrede de tilstedeværende til at tage stilling. Der er altid plads til 

engagerede medlemmer i BfA - uanset alder. 

 

Adskillige deltagere har anbefalet AFS Alumni Munin at gentage dette vellykkede arrangement. 

Faktaboks 

www.rodekors.dk/det+gor+vi/asylboern 

www.bedsteforaeldreforasyl.dk 
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