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2Regeringen har stillet asylansøgerne i udsigt, 

at de får lov til at flytte ud af centrene og får 

adgang til at arbejde. Det skal gælde efter 

seks måneders ophold i Danmark. Men regeringen 

mener også, at den frivillige udrejse skal styrkes, og 

at afviste asylansøgere skal forlade landet. Det er ikke 

besluttet, hvem der skal være omfattet af tilbudet, og 

hvordan boliger og arbejde skal defineres. Ministe-

ren har jævnligt gentaget, at der vil blive stillet krav 

om at medvirke til egen udrejse, hvilket kun 15% af 

de afviste gør i øjeblikket. Det er heller ikke fastlagt, 

hvordan boliger og arbejde skal defineres, og der skal 

også forhandles om 286 millioner kroner til finansie-

ringen. 

 

I januar i år nedsatte Justitsministeriet et embeds-

mandsudvalg, som skulle komme med mere konkrete 

anbefalinger til de nævnte spørgsmål. Men udvalget 

valgte en lukket arbejdsform i stedet for at indkalde 

vidensfolk til den rapport, som nu er blevet til re-

geringens udspil. Spørgsmålet er, om udvalget selv 

besidder de relevante kompetencer til at udtale sig 

om, hvordan asylansøgeres forhold kan bedres.

Ideen til konferencen ’Asylbørn i Danmark – vores 

ansvar’ blev derfor født efter flere forgæves forsøg 

på dialog med udvalget. Formålet med konferencen, 

der løb af stablen den 12. juni 2012 i Fællessalen på 

Christiansborg, var at give taletid til de eksperter, 

som ikke er blevet hørt, og skabe en oplysende og 

konstruktiv debatdag. Alle tilhørerne var også særligt 

indbudte med en relevant baggrund.  

Oplægsholderne repræsenterer både forskere og 

praktikere, som alle har mange års erfaringer og en 

bred viden om asylbørn. De ved, hvordan vi kan sikre 

denne udsatte gruppe en god barndom og en god 

fremtid.

I håb om at politikerne vil lytte. 

Velkomst v/ Zenia Stampe
 

Konferencen ’Asylbørn i Danmark – vores ansvar’ 

faldt på samme dag, hvor regeringen om aftenen ville 

indkalde Enhedslisten til en præsentation af oplæg-

get for en ny asylaftale. Og Radikales Zenia Stampe 

pointerede da også i sin velkomsttale, at konferencen 

om asylbørn ikke kunne være lagt på et mere velvalgt 

tidspunkt.

»Forhåbentlig bliver det bedre. Men vi har brug for, at 

I råber op« lød opfordringen til NGO’erne.

I sin velkomsttale lagde Stampe vægt på, at politi-

kerne fra Radikale gerne vil skabe bedre forhold for 

asylbørnene, mens hun på den ene side sagde, at det 

ikke kommer til at ske uden kompromisser i forhold 

til regeringssamarbejdet og på den anden side frem-

hævede fordelen ved, at der nu er fokus på børnenes 

situation.

For den dagsorden, der handler om at få børn ud af 

asylcentrene og se dem som andet end påhæng til 

forældrene er vigtig. 

»Jeg vil ikke lyve for jer og sige, at vi har fundet den 

bedste løsning, for det har vi ikke. Det bliver et skridt 

i den rigtige retning – men et kompromis. Konferen-

cen i dag er dog en god åbning til, at den almindelige 

dansker kan få mere indsigt.«

Zenia Stampe er næstformand samt udlændinge- og for-

svarsordfører for Radikale.



3Indledning v/ Eva Smith

I sit oplæg forklarede Eva Smith, at konferencen var 

et forsøg på at få de politiske beslutninger til at blive 

taget på et mere informeret grundlag. Hun henviste 

desuden til, hvilke bestemmelser i Børnekonventio-

nen hun mener, at Danmark har overtrådt i forhold 

til landets behandling af asylbørn.

»Vi står med et stort humanitært problem. En af 

demokratiets vigtigste opgaver er at tage hånd om de 

svageste, men det gør vi ikke,« sagde hun.

For kravet om samarbejde er for stramt i forhold 

til børnefamilierne. De afviste asylansøgere er her 

stadig, fordi de er bange for at vende hjem. Men de 

kan ikke tvinges hjem ved at blive i centrene. Det kan 

Udlændingestyrelsen bevidne.

De har allerede tilbragt mange år i centrene, så nu er 

det på tide at prøve noget andet – for børnenes skyld. 

For alle børn har ret til en barndom.

Ifølge Eva Smith overtræder Danmark følgende kon-

ventioner i behandlingen af asylbørn:

• Børnekonventionens artikel 3, stk. 2: Om barnets ret 

til beskyttelse og omsorg.

• Børnekonventionens artikel 6, stk. 2: Om barnets ret 

til at udvikle sig. 

• Børnekonventionens artikel 19, stk. 1: Om barnets 

ret til beskyttelse mod alle former for psykisk og 

fysisk vold og skade.

• Børnekonventionens artikel 24, stk. 1: Om barnets 

ret til sundhed og pleje. 

• Børnekonventionens artikel 28, stk. 1: Om barnets 

ret til tvungen og gratis uddannelse. 

• Børnekonventionens artikel 29, stk. 1: Om barnets 

ret til at udvikle barnets muligheder, evner og psy-

kiske og fysiske formåen. 

»En ødelagt barndom kan ikke reddes af en tur i Lego-

land,« slog hun fast efter opremsningen af de mange 

paragraffer.

I stedet skal børn have ret til en ordentlig skolegang – 

om de skal hjem eller ej. For de er ikke blevet spurgt, 

om de ville samarbejde, forklarede Eva Smith og 

gjorde opmærksom på, at man aldrig ville behandle 

danske børn sådan.

Hun satte spørgsmålstegn ved, hvordan politikere 

kan argumentere med, at børnenes tabte barndom 

skyldes forældrene. For normalt ville Danmark 

hjælpe udsatte børn – navnligt når forældrene svig-

ter. »Hvis man fik familierne ud af centrene og gav 

dem mulighed for en nogenlunde normal hverdag, 

ville chancen for at flere tog hjem måske være større. 

Det så man i Norge med de jugoslaviske flygtninge,« 

argumenterede Eva Smith for.

Argumentet med, at det er dyrt, holder nemlig ikke, 

ifølge juraprofessoren. Når man ved, hvor bekosteligt 

det er at rette op på en ødelagt barndom, skal det 

ikke dreje sig om ret mange børn, der ender med at 

blive i Danmark, før det kan betale sig at forsøge at 

redde børnenes barndom. »Vi må appellere til poli-

tikerne. De er det eneste håb for de fortabte børn,« 

afsluttede Eva Smith.

KONKLUSION: 

Ifølge Eva Smith overtræder Danmark flere af artik-

lerne i Børnekonventionen. Eneste løsning er at få 

asylbørnene ud. NU.

Eva Smith er professor ved Københavns Universitet. Har i 

mange år undervist i menneskerettigheder og er medlem af 

flere kommissioner under Europarådet omhandlende men-

neskerettigheder og kampen mod diskrimination. Initiativ-

tager til Asylbørnene Ud Nu.



4Erfaringer fra Sverige  
v/ Lars H. Gustafsson,  
børnelæge og forfatter, Lund

I Sverige lod man alle asylansøgere flytte ud af cen-

trene i 1993 som konsekvens af at de mistrivedes, og 

erfaringerne er overvejende positive. Navnligt bør-

nene har fået det bedre af at bo i normale omgivelser, 

hvor de blandt andet har samme adgang til skole og 

sundhed som svenske børn. Men de lider naturligvis 

stadig under uvisheden om, hvorvidt familien får 

asyl.

Da familierne fik lov til frit at flytte ud i de svenske 

kommuner, viste det sig, at mange helst ville bo tæt 

på eller hjemme hos slægtninge. Det har skabt en 

ubalance i forhold til, at nogle kommuner og byer, for 

eksempel Stockholm og Malmø, har modtaget flere 

asylansøgere end andre. Konsekvensen er sociale 

problemer.

I 2005 stoppede staten tilskuddet til privat indkvarte-

ring i håb om, at det ville begrænse problematikken, 

men det har ikke givet nogen effekt – 50 procent bor 

stadig sammen med deres slægtninge.

»Men det er vigtigt at se på, at børnene har fået det 

langt bedre efter udflytningen. Selv om kommuner-

nes beredskab varierer. Familierne har nu en bedre 

sundhed, selvrespekt og værdighed, end de havde 

før,« forklarede Lars H. Gustafsson.

I Sverige diskuterer man nu følgende dilemmaer:

• Bør man fokusere på barnets traumer – eller foku-

sere på de positive ressourcer?

• Bør man undersøge asylansøgere for traumer ved 

ankomsten – eller vente og se, hvad der sker?

• Skal man værne om barnets sprog og kultur – eller • 

tilpasse dem deres nye kultur og sprog?

• Skal man integrere – eller assimilere?

Ifølge Lars H. Gustafsson er det vigtigt at byde famili-

erne velkomne, men samtidig også forstå, at børnene 

er i et nyt miljø, hvor de skal føle sig trygge. 

»Vi ved, at børn, der kan deres modersmål, har nem-

mere ved at lære svensk. Så assimilation duer ikke,« 

sagde han og fremhævede, at selv om omsorg i hver-

dagen var en god ting, var det også vigtigt at tænke 

på, at børnene kan have traumer, hvor det er nødven-

digt med terapi.

»Der er altid håb! Og jeg tror på, at alle traumer kan 

læges,« afsluttede Lars H. Gustafsson.

KONKLUSION: 

Alt i alt er det meget positivt for asylbørn at flytte ud 

af centrene. Men det er vigtigt at huske, at de skal 

støttes undervejs ved hjælp af blandt andet integra-

tion, imødekommenhed og terapi.

Lars H. Gustafsson er børnelæge med disputats om børne-

ulykkestilfælde og senere virke som docent i socialmedicin. 

Har senest arbejdet som skolelæge i Rosengård, Malmø. 

Var i 1982 - 1986 arbejdende bestyrelsesmedlem af Red 

Barnet i Sverige, og startede i den periode Red Barnets ind-

sats i Beirut. Deltog som Red Barnets repræsentant i den 

arbejdsgruppe, der udformede FN’s Børnekonvention. Har 

været næstformand i Svensk Red Barnet og bestyrelses-

medlem i den svenske Unicef-kommité. Lars H Gustafsson 

har skrevet et dusin bøger om børn, forældreskab, etik og 

“livsfrågor.”



5Erfaringer fra Norge 
v/ Aina Basilier Vaage , PhD, overlæge  
i børne- og ungdomspsykiatri, Stavanger

Det er et stort problem i Norge, at asylcentre og mod-

tageenheder er blevet udliciteret til private. Dermed 

er den billigste løsning ofte blevet valgt, og det har 

skabt problemer for asylansøgerne med uhensigts-

mæssige flytninger og eksempler på, at asylansøgere 

ikke har fået den behandling for deres traumer, som 

var nødvendig.

For at forklare problemstillingen satte Aina Basilier 

Vaage ansigt på med historien om Madina på ti år. 

Madinas familie havde været i Norge i fire år, da hun 

blev henvist til børneafdelingen med PTSD. Faderen 

var torturoverlever, og under Madinas behandling 

kom grimme minder tilbage, og hendes hemmelighed 

kom frem: Hun havde set sin mor blive voldtaget. 

Efter tragedien på Utøya blev hendes tilstand yderli-

gere forværret, men specialisterklæringen omkring 

pigens tilstand blev ikke vedlagt familiens ankesag. 

Konsekvensen blev, at først blev faderen hjemsendt, 

hvorpå resten af familien blev hentet af politiet kl. 5 

en morgen. 

»Hvad vi i Norge skal forstå, er, at den bedste hjælp til 

børnene er, at vi også hjælper forældrene,« forklarede 

Aina Basilier Vaage.

Af positive ting har asylbørnene ret til at gå i skole, og 

der er indskolingsklasser, hvor børnene får moders-

målsundervisning. Desuden har asylbørnene ret til 

sundhedsbehandling uanset opholdsstatus (jf. Bør-

nekonventionens art. 24.). Problemet er bare, at det 

har forældrene ikke. Desuden er der en lang sagsbe-

handlingstid, boligstandarden er ofte »skandaløs,« og 

retssikkerheden er dårlig.

»I det norske system får forældrene frataget forældre-

rollen og bliver kriminaliserede. De har ikke noget 

job, kan ikke sproget og bliver isolerede, hvilket resul-

terer i en forfærdelig situation for børnene, « forkla-

rede Aina Basilier Vaage og fortsatte:

»I Norge kalder man det en streng og retfærdig asyl-

politik, men vi bryder de internationale konventioner 

på stribe og sørger for, at børnene bliver tre gange så 

traumatiserede.«

Ifølge Aina Basilier Vaage bør man i Norge fokusere 

på at give asylbørnene bedre leveforhold:

»Alle børn er vores børn. De er ikke bagage til foræl-

drene.«

Det norske Storting har netop vedtaget en ny plan 

for at nedbringe sagsbehandlingstiden og forbedre 

børnenes situation, men Aina Basilier Vaage mente, at 

man bør se på børn og forældre mere samlet.

KONKLUSION: 

I Norge mangler man ikke viden, men villighed. Og 

det er tid til at koncentrere sig om asylbørnene, så 

de kan få bedre forhold. For de er ikke bare bagage til 

forældrene.

Aina Basilier Vaage er Ph.D., børnepsykiatrisk overlæge 

ved Stavanger Universitetssygehus. Uddannet sygeplejer-

ske og læge, specialist i voksenpsykiatri og børnepsykia-

tri. Doktorgrad om psykisk sundhed hos vietnamesiske 

flygtninge i Norge og deres børn. Har siden 2010 ledet et 

flygtningebørneprojekt på Dale Modtagecenter, Norges stør-

ste asylmodtagelse. Arbejder der med asylbørn og deres 

familier i samarbejde med sundhedstjenesten på modta-

gelsen, modtagebørnehaven og afsnittet for uledsagede 

mindreårige. Giver vejledning og konsultation til skoler 

med mange flygtninge- og indvandrerbørn.



6’Herre i eget hus’ –  en undersøgelse af trivsel 
hos asylsøgende familier efter udflytning 
v/ Karen Louise Christiansen

I 2008 flyttede 16 ud af 32 asylfamilier, som fik tilbud-

det, i egen bolig. Årsagen til at andre 16 sagde nej 

tak, var, at familierne ikke mente, at det ville ændre 

noget, når deres sager ikke kunne genoptages. Famili-

erne havde gennemsnitligt været afvist i 8-9 år og var 

flyttet mellem forskellige centre ca. ni gange.

Formålet ved udflytningen var at beskytte børnene, 

og opfølgende samtaler viste, at det samlet set hjalp 

familierne at bo i egen bolig.

»Forældrene sagde, at boligen jo var pæn, og det var 

rart at kunne bo for sig selv, men det også var et 

gyldent bur, som ikke gjorde dem mere frie, fordi det 

ikke for alvor fjernede deres problem,« forklarede 

Karen Louise Christiansen.

Situationen var også, at selv om boligsituationen var 

blevet forbedret, var deres økonomisk dårlige situa-

tion nu endnu mere tydelig, og den sociale isolation 

var ikke blevet meget bedre for de voksnes vedkom-

mende. 

Undersøgelsen viste imidlertid, at børnene havde 

nemt ved at skabe en social kontakt til lokalsamfun-

det og fik det mærkbart bedre, selvom deres adgang 

til fritidsaktiviteter var begrænsede. Forældrene 

havde sværere ved det, både på grund af økonomi, 

men også fordi de ikke kunne deltage i aktiviteter 

på aftenskoler, biblioteker og lignende, fordi de ikke 

havde et cpr-nummer og ikke talte dansk. Til gengæld 

blev de styrket i forældrerollen og var dermed bedre 

forbilleder for deres børn. 

Familien blev derfor styrket som enhed, og forældre-

ne fik det bedre fordi de kunne se, at børnene trive-

des. Bedre plads og rolige, normale omgivelser blev 

også fremhævet som meget positive, og forældrene 

var lettede over at børnene ikke længere skulle være 

vidner til voldsomme optrin, som de havde oplevet i 

centrene.

KONKLUSION OG ANBEFALING FRA RØDE KORS: 

Ved udflytning beskyttes børnene, og familiens leve-

vilkår forbedres, mens forældrene atter føler sig sikre 

i rollen som forældre. Dermed er det overvejende 

positivt at lade børnefamilierne flytte ud af centrene.

Men udflytningen skal tilpasses familiens ressourcer 

og bør kombineres med en tilknytning til arbejds-

markedet for de voksne. Desuden bør de voksne få et 

intensivt danskkursus i forbindelse med udflytning.

Karen Louise Christiansen er uddannet sundhedsplejer-

ske, Master in African Studies på København Universitet, 

uddannet i systemisk konsultation og ledelse. Har arbejdet 

inden for flygtningeområdet i 30 år som praktiker, under-

viser, udvikler, leder og dokumentarist. Socialfaglig konsu-

lent i Røde Kors Asylafdeling.



7Asylbørn 10 år efter ankomst 
v/ Edith Montgomery

Edith Montgomery fortalte om sin egen undersøgel-

sen, som er lavet på baggrund af 311 børn mellem 

3 og 15 år, kort efter ankomsten til Danmark. Alle 

kom fra Mellemøsten i en bestemt periode midt i 

1990’erne, og en mindre del af dem blev så undersøgt 

igen efter ni år. Resultatet var ifølge hende selv:

• Børnene havde haft mange direkte eller indirekte 

oplevelser af vold i deres hjemland eller under 

flugten

• Over halvdelen af børnene havde en mor eller far, 

der havde været udsat for tortur

• Tre fjerdedele af børnene led ved ankomst af psyki-

ske problemer

• En fjerdedel af de unge led af psykiske problemer 9 

år senere

»Det var overvældende at finde ud af, hvor meget 

disse børn havde med i bagagen af traumer. Selv 

traumer i familien inden de blev født havde en ind-

flydelse på, hvordan de havde det,« forklarede Edith 

Montgomery og fortsatte:

»Men interessant var også, at undersøgelsen viste, 

at det liv de fik i Danmark, havde stor indflydelse på, 

hvordan de havde det ni år senere.«

Det viste sig nemlig, at en fjerdedel af børnene, der 

nu var unge mennesker, stadig havde omfattende 

traumer, som krævede behandling. Disse unge havde 

været udsat for ulykker, arrestationer, skoleflytninger 

sociale forhold og andre belastende begivenheder, 

som havde haft en afgørende effekt på, hvordan de 

havde det ni-ti år efter. Samtidig spillede diskrimina-

tion også en væsentlig rolle, mens venner og sociale 

netværk havde været afgørende for dem, det gik godt 

for.

»Asylbørn behøver ikke at være traumatiseret for 

evigt, men det kræver en stor indsats fra Danmark. 

Og når vi ved, at vi kan ændre det ved bestemte tiltag, 

er det en overtrædelse af konventionerne, at vi ikke 

gør det,« slog Edith Montgomery fast.

KONKLUSION OG ANBEFALING FRA RCT: 

Det er afgørende, hvilket liv vi tilbyder flygtninge i 

Danmark. Sociale netværk gør asylansøgere mod-

standsdygtige. Danmark bør bruge de værktøjer, som 

man ved fungerer og hjælpe asylansøgerne med at få 

en hverdag og et liv.

Edith Montgomery er cand. psych, Ph.D. og dr.med. Auto-

riseret og godkendt som specialist i psykoterapi og børne-

psykologi og supervisor i psykoterapi. Har været ansat på 

rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) 

siden 1988 og arbejdet som psykoterapeut, forskningssti-

pendiat, leder af rehabiliteringsafdelingen og siden 1999 

som forskningschef. Hendes primære forskningsområde 

er traumatiserede børn og unge, og både hendes Ph.D. og 

disputats handler om børn og unge fra asylsøgende og 

flygtningefamilier. 



8Erfaringer med modtagelse af flygtningebørn 
v/ Nana Hostrup Mørch

Nana Hostrup Mørch startede sit oplæg med en kæk 

bemærkning, som fik salen til at udbryde i latter: 

»Det er da dejligt, at vi alle har de samme erfaringer – 

så gør vi jo arbejdet rigtigt nemt for politikerne.«

 

Men hun kom hurtigt over i den mere alvorlige tone. 

For der er ting, som kommunerne er rigtigt gode til, 

og ting, som de er mindre gode til, og der er stor for-

skel fra kommune til kommune.

 

For eksempel er mange kommuner rigtig gode til den 

praktiske hjælp – møbler, bankkonti, indkøb og lig-

nende. Men de er ikke gode nok til den psykosociale 

hjælp. Årsagen er, at kommunerne ofte kun har lidt 

eller ingen erfaring med flygtningebørn, og det fører 

til ingen eller misforstået handling.

»Det vi ser, er, at lærerne kan tro, at et barn har 

ADHD, men barnet i virkeligheden lider af traumer. 

Det handler ofte om berøringsangst, fordi man ikke 

kan begribe, at børnene har været udsat for så grim-

me ting,« forklarede Nana Hostrup Mørch og fort-

satte:

»Indsatsen bliver ofte ret tilfældig. For eksempel kom-

mer faderen i behandling, mens resten af familien 

bliver glemt. Det er godt med pædagogisk arbejde, 

men familien har også et terapeutisk behov. Ofte får 

jeg børn og voksne i behandling, som aldrig har talt 

om deres traumer.«

Hun fremhævede, at børnene har flere behov, som 

skal dækkes. For eksempel har de brug for at spejle 

sig i børn og voksne, der lever under normale forhold. 

Ellers får de et unuanceret forhold til det at være 

voksen, hvis de aldrig ser andre voksne end dem i 

asylcentrene. 

De har også behov for at få lov at være børn – foræl-

drene skal genopdage legen med børnene. Samtidig 

er det vigtigt, at børnene får modersmålsundervis-

ning for bedre at kunne lære dansk, og for at give 

forældrene et tættere forhold til deres børn.

KONKLUSION OG ANBEFALING FRA DANSK  

FLYGTNINGEHJÆLP: 

En socialfaglig undersøgelse (§50) kan afdække res-

sourcer og problemstillinger hos børnene og familien 

i starten, men det er nødvendigt med en indsats til 

hele familien og at afsætte god tid til det. Et godt og 

koordineret samarbejde er vigtigt mellem dem, der 

arbejder med familien, fordi deres grundlæggende 

tillid til mennesker er ødelagt. På den måde vil de 

kunne klare sig ved en udflytning.

Nana Hostrup Mørch er cand.mag i musikterapi med sup-

plerende uddannelse i medicinsk antropologi. Har arbejdet i 

11 år med flygtningefamilier, først på RCT, derpå de seneste 

8 år i Integrationsnet, Dansk Flygtningehjælp. Arbejder 

især for kommuner med en indsats for flygtningefamilier, 

der lige er kommet til en kommune. Erfaring med tiltag, 

der retter sig mod den enkelte familie og med at koordinere 

samarbejdet omkring familien. Det primære arbejdsområde 

er terapeutisk behandling af traumatiserede flygtninge, 

især børn og familier. 



9Skolens vigtige opgave 
v/ Lene Timm, projektleder IMR

Lene Timm fremhævede under sit oplæg Folkesko-

lelovens §18. I den står der, at undervisningen skal 

tilpasses til den enkelte elevs forudsætninger.

»Dette gælder også asylbørn. Danske forældre og børn 

er forskellige, og det er asylbørn og -forældre også,« 

sagde hun.

Men når asylbørn træder ind i en dansk klasse, er 

fokus ofte på de elever, der har dansk som moders-

mål. Ifølge Lene Timm er en af skolens vigtige opga-

ver derfor at udbyde modersmålsundervisning til de 

elever med et andet sprog som modersmål:

 

»På mange skoler gør de en dyd ud af at sprede børn, 

så de ikke kan tale deres modersmål. Et barn mod-

tages nemlig ikke som et potentielt tosproget barn, 

men et barn uden det danske sprog. Nogle steder er 

det helt forbudt for børnene at tale sammen på mo-

dersmålet,« forklarede hun.

 

Børnene har i stedet brug for, at lærerne er uddannet 

til at undervise i dansk som andetsprog.

»Det er katastrofalt, når lærere ikke kender til dansk 

som andetsprog, fordi børnene så ofte bliver set som 

børn med indlæringsproblemer, i stedet for børn der 

skal lære et nyt sprog,« forklarede Lene Timm og 

tilføjede:

»Derfor har kommunerne en vigtig opgave: At ind-

skrive asylbørnene på skoler, hvor lærerne har kom-

petencerne.«

Ifølge bekendtgørelsen fra 2010 kan der øremærkes 

midler til modersmålsundervisning. Lene Timm me-

ner, at det bør ændres til SKAL, fordi kommunerne og 

skolerne ikke selv prioriterer det.

KONKLUSION OM UDFLYTNING IFØLGE IMR: 

Der bør investeres i asylbørn. Modersmålsundervis-

ning er afgørende for, at asylbørnene lærer et ordent-

ligt dansk og klarer sig godt i skolen. Skolens opgave 

er derfor at udvikle børnene til at blive tosprogede, og 

det forudsætter, at kommunerne placerer familierne 

i områder, hvor der er skoler, som har erfaring med 

flygtningebørn.  

Lene Timm er projektleder på IMR. Har i mange år beskæf-

tiget sig med vilkår for uddannelse af sproglige minoritets-

elever. Sammen med Bergthora Kristjansdottir har hun 

skrevet to bøger om emnet. Den seneste med titlen: “Uhørte 

stemmer – om sproglige minoritetsforældres samarbejde 

med skolen”. Det er på den baggrund, Lene er blevet bedt 

om at sige noget om skolens vigtige opgave i forhold til ud-

dannelse af asylsøgende familier.



10Udredning ved ankomst, fordeling mellem 
kommuner, tilsyn, koordinerende kontakt-
person, ret til at forblive i samme lokal-
område ved opholdstilladelse.  
Spørgsmål v/ Bente Rich,  
svar v/ Niels Arendt Nielsen

Bente Rich startede ud med at fremhæve, hvor vigtigt 

det er at arbejde med at skabe social inklusion og 

reducere stressen, fordi det er bevist, at asylansøgere 

tager skade efter et halvt år i centrene.

Niels Arendt Nielsen fortsatte med at fortælle, at de 

i Kommunernes Landsforening er positive over for at 

styrke forholdene for asylansøgere:

 

»I disse tider ser vi store ændringer i forvaltnings-

strukturen i kommunerne, hvor det handler om at 

sætte borgeren i centrum, og der er kommet mere 

fokus på udsatte familier – både danske og flygtnin-

gefamilier.«

Han fremhævede, at det var vigtigt, at der var én 

tovholder på familiens sag, fordi det åbnede for en 

helhedsorienteret indsats. Og at man er begyndt at 

arbejde mere med hele familien som en enhed.

Bør familierne så ikke forberedes på livet uden for i løbet 

af det halve år ved hjælp af forberedelsesskoler, sprog-

undervisning, undersøgelse af deres helbred og lignende? 

spurgte Bente Rich. 

 

»Det er afgørende, at der er en klar rollefordeling, i 

forhold til hvem der har ansvaret. I dag er den typiske 

sagsbehandlingstid mere en seks måneder, og det er 

en udfordring for både kommunerne og asylsystemet. 

Hvis den kun var seks måneder, havde man klaret 

den indledende fase. De sidste 12-13 år har man for-

delt asylansøgerne på kommunerne – hvis man flyt-

ter asylansøgerne ud i kommunerne, skal den kom-

munale forandring ses både i forhold til dem, der har 

fået asyl, og dem, der ikke har. Det kunne være godt 

at matche viden mellem centre og kommuner, så de 

bliver integrerede,« svarede Niels Arendt Nielsen.

Man har set, at de enkelte flygtninge blev glemt i nogle af 

kommunerne. Kunne man forestille sig at se asylansøgere 

som et område, hvor kommuner bød ind positivt og opbyg-

gede særlige kompetencer frem for at se dem som en byrde? 

spurgte Bente Rich.

 

»Jeg kan ikke afvise, at man kan fordele på en anden 

måde. Det karakteristiske er, at kommunerne nu er 

enige. Det er positivt at man har fundet en løsning, 

der er tilfredshed med,« svarede  Niels Arendt Niel-

sen. 

Udlændingestyrelsen og kommunerne har en forskelligartet 

kultur. Har du forestillinger om, hvordan det skal kunne 

fungere i samspil? spurgte Bente Rich.

»Vi kan lære noget af hinanden. Jeg er ikke enig i, at 

der ikke allerede er udveksling af viden, men måske 

det kan gøres bedre,« svarede  Niels Arendt Nielsen. 

 

Bente Rich er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, 

MPA. Har undersøgt og behandlet asylansøgere i alle 

aldersgrupper siden 2000. Været overlæge på børne- og 

ungdomspsykiatriske afdelinger og i Rehabiliterings- og 

Forskningscentret i København. Desuden haft internationa-

le opgaver om udsatte børn, bl.a. i de rumænske børnehjem 

og i Nepal. Har skrevet artikler og bogkapitler om asylbørn 

i Danmark.

Niels Arendt Nielsen er kontorchef i Kommunernes Lands-

forening



11Paneldebat
med Zenia Stampe fra Radikale,  
Johanne Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten  
og Karina Lorentzen fra SF
 

Sidst på dagen var der paneldebat med politikerne. 

Ordførerne fra alle otte partier var indbudt, men 

Venstre og Dansk Folkeparti meldte i ordstyrer Hans 

Gammeltoft-Hansens ord »udtrykkeligt afbud,« mens 

der ingen reaktion var fra Liberal Alliance og De Kon-

servative. 

»Så det var, hvad det kunne blive til,« sagde Hans 

Gammeltoft-Hansen i en humoristisk tone, da han 

præsenterede udlændingeordførerne for SF, Radikale 

og Enhedslisten: Karina Lorentzen (SF), Zenia Stampe 

(R) og Johanne Schmidt-Nielsen (Enl)

 

Zenia Stampe (R) startede ud med at sige, at regerin-

gens forhandlinger har været intense – men jo længe-

re forhandlingerne om den endelige aftale vil trække 

ud, des større mulighed vil der være for at gøre op-

mærksom på asylbørnenes situation fra NGO’ernes 

side. Men samtidig mente hun også, at det ofte er 

nemmere at være i opposition. Noget, som Johanne 

Schmidt-Nielsen (Enl) var uenig i, hvilket førte til et 

retorisk spørgsmål, som fik salen til at grine:

»Hvis vi er tre partier, som virkelig gerne vil det her, 

kan vi jo bare rotte os sammen mod det fjerde?«

 Men svar på tiltale kom der ikke, eftersom Social-

demokratiets ordfører Jacob Bjerregaard ikke dukkede 

op, på trods af at han havde givet tilsagn.

Karina Lorentzen (SF) beklagede, at hun ikke havde 

meget erfaring som ny ordfører på området, men at 

enhver jo kunne se, at asylbørnene havde det svært. 

Hun mente dog ikke, at det var realistisk, at de alle 

ville kunne komme ud, og derfor opfordrede hun til, 

at man også sørgede for at forbedre forholdene i cen-

trene. Men fra rækkerne lød det, at det var prøvet, og 

at det intet hjalp. 

Ifølge Karina Lorentzen (SF) skulle der dog gøres 

mere. Hun mente blandt andet, at børnene skulle gå i 

folkeskole, og forældrene skulle tilbage i deres foræl-

drerolle. Men samtidig pointerede hun, at det var vig-

tigt, at familierne ikke blev udsat for social dumping, 

udnyttelse og underbetaling. Nogle problemstillinger, 

som ikke måtte glemmes i forhandlingerne.

Johanne Schmidt-Nielsen (Enl) lagde herefter vægt 

på, at det ikke må være en noget for noget situation, 

for at familierne kan komme ud af centrene. Under 

finanslovsforhandlingerne havde partiet forsøgt 

uden held at forhandle sig frem til, at familierne ikke 

skulle skrive under på frivilligt udrejse, hvis de skulle 

flytte ud. Men det var stadig et af de helt store strids-

punkter ifølge den politiske ordfører. Endvidere lagde 

Johanne Schmidt-Nielsen (Enl) vægt på at det selvføl-

gelig ikke ville løse alle familiens problemer. 

 »De vil stadig frygte, at politibilen kommer, og det 

stresser dem. Men vi kan give dem en ordentlig hver-

dag.«

Det bakkede Zenia Stampe (R) op om, og gik et skridt 

videre: Hun mente, at asylfamilier skulle ud i en 

situation, som til forveksling kunne minde om den 

indiske ingeniør, hvor de kan bo i Danmark, som »de 

selv havde valgt det.«

Diskussionen kom herefter ind på, hvad der var 

barnets tarv, og alle var enige om, at udflytning ville 

være godt for børnene, men at det ikke nødvendig-

vis altid var i barnets tarv at få asyl. Og så kom der 

spørgsmål fra salen:

 Vil Enhedslisten bruge spørgsmålet om asyl i finanslovs-

forhandlingerne?

Og her var Zenia Stampe (R) hurtigt på stikkerne og 

opfordrede Enhedslisten til ikke at blive som Dansk 

Folkeparti, som i årevis havde fået stramninger på 

udlændingepolitikken igennem i forhandlingerne. For 

selv om det var fristende at stille ultimative krav, var 

det i hvert fald ikke i kortene fra Radikales side.
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dog ikke helt undgås, og visse spørgsmål vil altid 

blive politiseret. For økonomi kan ikke holdes ude af 

finanslovsforhandlingerne.

Fra salen lød det: 

 Kan man holde Danmark ansvarlig for konventions-

bruddene? 

Zenia Stampe mente, at man er nødt til at bruge 

domstolene, da embedsmændene ikke mener, at 

Danmark har gjort noget galt. 

Karina Lorentzen (SF) tilføjede, at det allerede var et 

kæmpe skridt på vejen,  at der nu faktisk var en rege-

ring, som tog konventionerne alvorligt. Men Johanne 

Schmidt-Nielsen (Enl) pointerede, at man skulle sigte 

højere end det:

 »Vi skal ikke sige, at det er, fordi FN har lavet en 

konvention. Vi skal sige, at det her er vores holdning. 

Hvis vi glemmer det, bliver kampen med embeds-

mændene meget svær, og den laveste fællesnævner 

kommer til at gælde.«

Til sidst rundede Eva Smith konferencen af: 

 »Konferencen har understreget det, vi alle ved – 

nemlig at børnene får ødelagt deres barndom i cen-

trene. Derfor skal børnene med deres forældre ud i 

det omgivende samfundet – også selv om forældrene 

ikke opfylder regeringens definition på samarbejde. 

For samfundet har pligt til at tage sig af ethvert barn 

i Danmark, der vantrives, og der er tale om et over-

skue ligt problem,« sagde Eva Smith og fortsatte: 

»Der findes kun cirka 250 børn, som har opholdt sig 

i centrene mere end et år. Og et skadet barn er ikke 

alene en humanitær ulykke, det kommer også til at 

koste mange penge på den lidt længere bane, når 

der senere skal repareres på børnenes traumer. Jeg 

håber derfor, at politikerne vil lytte til de mange gode 

råd om, hvordan man bedst hjælper børnene, når de 

kommer ud. For politikerne ved nu, hvad der skal til. 

Og lad os håbe, at de vasker denne skamplet af det 

danske samfund.« 

Referent: Elisabeth Hamerik Schwarz, journalist.

Layout og fotos: Michala Clante Bendixen.

Ordstyrer ved konferencen var Hans Gammeltoft-Hansen.

– og en særlig tak fra os i Asylbørnene Ud Nu til Michala, 
hvis utrættelige arbejde gjorde denne konference mulig. 


