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Flygtninge i Danmark og Verden
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Foreningen for tosprogede børns vilkår



Dansk Flygtningehjælp

Den største danske NGO

Hvor:
� Vi arbejder i 36 lande (Nødhjælp og varige løsninger i nærområder)
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� Vi yder frivillig og fagprofessionel assistance i Danmark inden for 
asyl rådgivning, repatriering og integration

Hvem:
� 1000 ansatte i Danmark - 4000-5000 lokalt ansatte ud i verden
� 6000 frivillige
� 55.000 bidragsydere og støtter



Dansk Flygtningehjælps 

tilstedeværelse
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Sammenhæng i Flygtningearbejdet

1. Den globale indsats
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2. Den europæiske indsats 

3. Det nationale indsats i Danmark



Det globale niveau

1. De globale flygtningetal:18 mill flygtninge og 26 mill internt 
fordrevne
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2. Mønstre i konflikterne – stærke og svage stater

3. Flygtninge, migranter – og andre 

4. Myten om ”nærområde indsatsen” – 80 % flygter til nærområder



Eksemplet Syrien: Hvor hjælpes de 
syriske flygtninge?

� Tæt ved 10 millioner internt fordrevne og eksternt fordrevne 
hjælpes/søges hjulpet i næromådet (Syrien og nabolande)

� Omkring 60.000 asylansøgere fra Syrien er kommet til Europa i 
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� Omkring 60.000 asylansøgere fra Syrien er kommet til Europa i 
2013.

� Omkring 1700 syriske asylansøgere kom til Danmark i 2013. I 2012 
kom knap 1000.

� Under 1 % af se syriske flygtninge hjælpes i Europa. 99 % 
hjælpes i nærområdet!
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Flygtninge registreret af UNHCR

� Tyrkiet :  780.000

� Libanon: 1.200.000

Tyrkiet

Irak

Syrien

Jordan

Libanon

Eksemplet Syrien

� Jordan:    600.000

� Irak:         233.000

� Egypten : 330.000

� Plus mange ikke-registrerede Intert fordrevne i Syrien:
6,5 mio.

Yderligere 4 mio. har brug for hjælp

Egypten



Den europæiske indsats

EU er verdens største spiller på det internationale humanitære 
felt: Årligt budget på mere end 7,5 mia. kroner
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Den fælles europæiske asylpolitik:

Omkring 300.000 asylansøgere i EU årligt

1. Fælles standarder og manglende implementering

2. Danmark har undtagelser – andre gør, som det passer dem 



Den europæiske indsats

4. Dublin forordningen og ansvarsfordelingen for asylsøgere og flygtninge
• Manglende solidaritet og manglende vilje
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• Manglende solidaritet og manglende vilje
• Effekten: Grækenland, Italien, Bulgarien etc.

5. Vejen mod Europa: menneske smuglere, det europæiske bolværk og 
Middelhavets ofre



Flygtninge i Danmark

1. Fakta

2. Udfordringer
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2. Udfordringer

3. Løsninger



Tallene
1. Hvor mange asylansøgere kommer der til Danmark – og hvor 

mange får asyl?
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2. Største asylsøgergrupper i 2013.



Udfordringerne

1. Flygtning – indvandrer: kender vi forskel ?

2. Diskussion bygger på myter mere end facts
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3. Pres på værdier og konventioner

4. Minoriteternes inddragelse 

5. Viden og kapacitet i samfund og institutioner



Dansk Flygtningehjælp Integration
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Hvem og hvor 
� Aktiviteter i 80 % af landets kommuner
� 20 sprogskoler
� 10 opholdssteder for unge uledsagede flygtninge
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� 6500 frivillige 
� 16.500 brugere af det frivillige arbejde
� 700 fagprofessionelle (lærere, terapeuter, psykologer)
� 17.500 kursister på sprogskolerne

� Mange medarbejdere og frivillige har anden etnisk baggrund 



Barrierer for børn af flygtninge og 
indvandrere

� Sprog
� Bolig placering / område
� Traumer og sekundær traumatisering
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� Forældreevne 
� Socialt netværk, isolation
� Manglende kendskab til institutioner og myndigheder
� Kulturelle forskelle - ligestilling
� Forældrenes uddannelses  baggrund
� Forældrenes manglende tilknytning til arbejdsmarked
� Unge dropper ud af uddannelsessystemet



Vores frivillige hjælper børn og unge
� Lektiehjælp

� Netværksfamilier
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� Netværkspersoner til traumatiserede 

� Foreningsguider

� Unge netværk, sommerlejr mm

> Drengeklubber / pigeklubber



Fagprofessionelle tilbud
� Terapeutiske forløb til familier med traumer

� Musik terapi for børn
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� Støtte-kontakt personer, mentorer

� Ungdomsklasser på sprogskolen

� Botilbud for unge uledsagede flygtninge

� Rådgivning til offentlige institutioner om flygtninge og traumer 



Projekt Skoleparathedmålrettet socialt udsatte tosprogede børn. Formålet 

er at styrke de 5-åriges sproglige, sociale, adfærdsmæssige og følelsesmæssige kompetencer, så de er 
godt rustet til skolen. 
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Flygtninge hjælper flygtninge på vej
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MindSpring er et tilbud for og med unge flygtninge om kultur, identitet, 
stress, traumer, ensomhed og fællesskab ledet af en frivillig 
MindSpring-træneren, som selv er flygtning



Nye løsninger

130 drenge, 110 frivillige venture piloter, 
11 virksomheder  
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”De lytter til, hvad vi har at sige, og 
det er virkelig dejligt. De afbryder 
ikke når man har ordet; de 
respekterer virkelig en.”



anette.christoffersen@drc.dk
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