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NOTAT til Rapport om asylansøgeres mulighed for at få adgang til 
arbejdsmarkedet og bo uden for asylcentrene.

Trampolinhuset har igennem snart 2 år arbejdet for at skabe en platform, hvor 
asylansøgere og danskere kan mødes og deltage i en lang række brugerstyrede 
aktiviteter. Vi har erfaret, at det er altafgørende, at asylansøgere kan opretholde normalitet 
i en hverdag, der kan være præget af usikkerhed og mangel på handlekraft. På baggrund 
af disse erfaringer vil vi gerne komme med et indspil til de kommende forhandlinger om en 
ny udlændingelov.

Vi har især hæftet os ved følgende punkter fra rapporten: 

Pkt. 2.2.3. Afgrænsning af målgruppen 
Pkt. 8.4.1 Vurdering af de motivationsfremmende foranstaltninger

Det er Embedsmandsudvalgets opfattelse, at effekten af de motivationsfremmende 
foranstaltninger er begrænset, og ifølge rapporten findes der ikke empiri på området, der 
kan dokumentere effekten. Det er vores erfaring, som også underbygges af en komparativ 
analyse af dansk/norske erfaringer vedrørende bosniske asylansøgere,1 at isolation i 
asylcentre er kontraproduktiv i forhold til frivillig hjemrejse. Det er derfor vores vurdering, at 
afviste asylansøgere bedst motiveres til frivillige hjemrejse, hvis de – uanset  asylstatus – 
inkluderes i samfundet og får mulighed for at leve et aktivt liv, mens de opholder sig i 
Danmark.2 

Pkt. 7.7.2.4 Justering af indholdet af asylansøgerkurset

I dag er asylansøgerkurset et obligatorisk kursus, der afholdes i samarbejde mellem Røde 
Kors og Udlændingestyrelsen. Vi mener i midlertid, at de elementer af kurset, som 
anbefales af embedsmandsgruppen, skal tilbydes på et senere tidspunkt, da der er 
indikatorer for, at mange asylansøgere ikke er parate til at modtage denne information på 
et så tidligt tidspunkt i asylforløbet. Vi vil derfor anbefale, at undervisning i 
samfundsforhold, demokrati og arbejdsmarked bliver et praksisbaseret forløb, sådan som 
det på nuværende tidspunkt foregår i Trampolinhuset.

1 http://www.dr.dk/P1/orientering/indslag/2007/11/07/180624.htm. Radioprogrammet handler om norske og 
danske erfaringer med repatriering af bosniske asylansøgere.
2 Det er endvidere vores antagelse, at jo længere tid den enkelte asylansøgere opholder sig i asylcentret, jo 
dyrere bliver opholdet på årlig basis. Vi har ikke beregninger på omkostningerne, men vil opfordre til, at øko-
nomien omkring de længerevarende ophold i asylcentrene bliver undersøgt. 

http://www.dr.dk/P1/orientering/indslag/2007/11/07/180624.htm
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Pkt. 7.7.5 Bedre mulighed for undervisnings- og aktiveringstilbud 
Pkt. 7.7.5.1 Mulighed for kommunale beskæftigelsestilbud

Embedsmandsrapporten foreslår, at der i højere grad skal gives adgang til det normale 
uddannelsessystem, herunder lønnet praktik i forbindelse med ungdomsuddannelser, AMU 
kurser og lignende. Dette vil efter vores vurdering betyde en afgørende forskel og være et 
kæmpe løft i forhold til den gældende lovgivning på området. Vi foreslår, at man supplerer 
dette initiativ med socialøkonomiske tiltag. I Trampolinhuset har vi etableret en række 
mindre socialøkonomiske arbejdspladser, der giver asylansøgerne mulighed for at udnytte 
deres ressourcer og kompetencer. Disse aktiviteter vil vi gerne udbygge og opkvalificere, 
således at asylansøgere kan bruge Trampolinhuset som et springbræt til det etablerede 
arbejdsmarked. 

De svenske erfaringer giver os et hint om, at retten til at arbejde ikke er det samme som 
en reel mulighed for at tage arbejde. Broen mellem retten og muligheden vil vi gerne være 
med til at etablere, så at asylansøgere rent faktisk kommer ud på arbejdsmarkedet i stedet 
for at ende som klienter på asylcentrene. 

Aktiveringstilbud, finansiering og asylansøgere skal følges ad ud af centrene. For et meget 
beskedent beløb kan Trampolinhuset vise vejen til metoder og aktiviteter, der bidrager til at  
asylansøgerne ikke bliver ressourcekrævende klienter, men aktive gæster eller kommende 
medborgere.


