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DE FRIVILLIGES
DAGSORDEN ER POLITISK
Det var de frivilliges egen dagsorden, der vakte opsigt
ved årsmødet i Vingstedcentret den 8.-9. april. Fra
Flygtningehjælpens side havde vi lagt op til en diskussion om integration. Men søndagens Open Space
viste med al tydelighed, at det var spørgsmålet om politisk handling, der stod øverst på de frivilliges ønskeseddel. Tilstrømningen til den diskussionsgruppe, der
ville sætte fokus på, hvordan man skaber en mere human flygtningepolitik, var overvældende stor.

De frivilliges engagement i netop denne debat fortæller os, at frivillige i deres omgang med flygtninge
mærker konsekvenserne af den hårde tone i udlændingedebatten og de mange stramninger på udlændingeområdet. Og det fortæller os, at mange ønsker at
bruge deres frivillige arbejde som platform til at tale
flygtningenes sag.
Dette ønske vil vi fra Flygtningehjælpens side gerne tage alvorligt, og vi er klar til at støtte den arbejdsgruppe, der efterfølgende blev nedsat til at arbejde videre med de mange ideer, der kom frem på årsmødet.
Derudover vil vi opfordre alle frivillige til at tage del i
den tolerancekampagne, Flygtningehjælpen iværksætter op til FN’s Flygtningedag den 20. juni. Vi informerer løbende om det på FrivilligNet, FrvilligNyt og
Flygtningehjælpens hjemmeside.
Vil du videre mere om den arbejdsgruppe, der på
årsmødet blev nedsat til at arbejde for en ændret politik på udlændingeområdet, kan du kontakte Lotte
Rask på mail: lotterask@sol.dk 
AF LONE TINOR-CENTI, ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

Open Space
Open Space er en mødeform, hvor deltagerne selv beslutter, hvad de vil diskutere. Under mødet kan deltagerne frit gå til og fra de nedsatte diskussionsgrupper.

FRIVILLIGBLADET…
… blev det nye navn til det blad du sidder med i
hænderne. Det var svært at vælge mellem de mange
gode og kreative forslag, redaktionen har modtaget
og hermed takker for. Vi er landet på Frivilligbladet,
fordi det meget præcist betegner bladets funktion og
samtidigt taler til både unge, gamle, tykke, tynde,
høje og lave. Frivillige findes jo i alle modeller og
alle aldre.
I dette nummer kommer vi vidt omkring i landet.
Du kan læse om burmesiske flygtninge i kolonihaver
på Bornholm, og om frivillige i Odense, der arbejder
med traumatiserede flygtninge. I en debatartikel om
forholdene i asylcentrene kommenterer Andreas
Kamm og Dorte Smed fra Dansk Flygtningehjælp den
4

kritik, der har været rejst af asylsystemet af blandt andet den usbekiske flygtning Dina Yafasova. På kultursiden kan du læse, hvad sand kan bruges til ud over
sandslotte. Den armenske glaskunstner Armen Georgens leger med sandets fjerde dimension i sine kunstværker. Organisatorisk stof skal du naturligvis ikke
snydes for. I dette nummer af Frivilligbladet finder du
de nye retningslinjer for Frivilligpuljen, Kunstnerpuljen og Kulturpujlen, og du kan læse om forventningerne til det nye samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælp og FriSe. Sidst men ikke mindst bringer vi en
præsentation af de nye medlemmer i Frivilligudvalget,
der blev valgt på årsmødet den 8.-9. april. 
BENTE BÆKGAARD, REDAKTØR

FLYGTNINGE I KOLONIHAVEN
På Bornholm er kolonihaver blevet et nyt sted for samvær mellem frivillige og flygtninge. Haverne er
populære, fordi det fysiske havearbejde er en nem aktivitet at være sammen om, når man ikke har så
meget sprog til fælles.

"Det er for koldt at dyrke nu, men
i næste uge skal vi i gang," siger
Ziang og smiler. Hun rejser sig op
og tager et kig ud over haven. Med
undtagelse af et par sejlivede grønkålstoppe, der har overlevet den
sidste tids nattefrost, ligger kolonihaven endnu udyrket hen. Hendes
etårige søn tumler rundt i sin blå
flyverdragt mellem grønkålen. Han
er cirka ligeså så høj som dem.
Indimellem drister han sig over til

Ziangs veninder, Van Nun Ring og
Lwin Lwin Swe, som også er i haven for at kigge til deres jord.
Det er kun de tre veninder og
deres børn, der er tidligt ude dette
forår. Haveforeningen ligger endnu
stille hen denne lørdag midt i april.
Der er ingen klirrende kaffekopper eller snurrende havemaskiner.
Kun børnenes begejstrede råb lyder fra hækkene, som de løber
rundt imellem. Før ledte de efter

insekter, nu udforsker de foreningens ligustersystem.
En have for samvær
Det er takket være frivilliggruppen
på Bornholm, "Bornholmske Flygtningevenner", at de tre burmesiske
kvinder i dag har mulighed for at
dyrke jord nær deres hjem i Hasle.
Inga Strøm, en af flygtningevennerne, tog for to år siden initiativ
til at leje en kolonihave og udstyk5

ke den i jordlodder til nyankomne
flygtningefamilier. Ideen viste sig
at være yderst bæredygtig både i
forhold til frivillige og flygtninge:
"Kolonihaven har vist sig at være
en god ramme for samvær mellem
flygtninge og frivillige, fordi det er
let at have kontakt omkring en
fælles fysisk aktivitet, når man
ikke har så meget sprog til fælles",
fortæller Inga Strøm. Siden haven i
Hasle blev en realitet, har hun været primus motor for etablering af
yderligere to haver i henholdsvis
Rønne og Åkirkeby. Ideen til kolonihaverne fik hun for to år siden,
da hun og hendes mand selv gik

med overvejelser om at anskaffe
sig en kolonihave.
Ansvar og finansiering
Selvom klimaet på Bornholm ikke
er til chili og ris, har flygtningene
på Bornholm taget imod tilbuddet
om en kolonihave med glæde: "Vi
er meget glade for haven, for vi sparer mange penge i supermarkedet
ved at dyrke grøntsager her", fortæller Ziang. Da Ziang kom til Danmark som kvoteflygtning for to år
siden, fik hun og hendes mand tilbudt en kolonihave til deling med
tre andre burmesiske familier. Hver
sommer dyrker de nu kål, gulerød-

der, løg og hvidløg i haven. Leje af
haven betaler de selv, men det første år dækkede "Bornholmske
Flygtningevenner" udgifter til leje
og frø. Og det er ifølge Inga Strøm
et vigtigt princip, at haverne bliver
selvkørende: "Vi arbejder på, at
flygtningene med tiden selv overtager det praktiske og finansielle ansvar, så de ikke er afhængige af os."
Støtte fra Frivilligpuljen
Da Inga Strøm sidste forår gik i
gang med forberedelserne til endnu
en have i Rønne, var det hendes
plan at inddrage Sprogskolen og Erhvervsskolen, der begge ligger som

Frivilligbladet var på besøg, da vinterens sidste sne netop var smeltet. Haven
lå endnu udyrket hen, men "i næste uge skal vi i gang", fortalte Ziang, som
stolt viste sit jordstykke frem. For 3. år i træk skal hun nu til at dyrke kål,
hvidløg, gulerødder, løg og rødbeder i den have, hun og hendes mand har lejet for 150 kr. om året. Ziang har lært lidt om at dyrke jord i Myanmar, resten
har hun lært i Danmark.

6

nabo til kolonihaven. "Vi ville inddrage skolerne, fordi de frekventeres af en bred gruppe af udlændinge, som dermed ville få naturlig adgang til kolonihaven," siger Inga
Strøm. Dansk Flygtningehjælps Frivilligpulje så gode muligheder i den
form for samarbejde og bevilgede
5000 kr. til at etablere en have. Det
viste sig dog at være vanskeligere
end forventet at etablere samarbejdet. Læseplaner og eksaminer
trængte ærterækker og jordbærbede
ud på sidelinjen. Dog ikke længere,
end at planerne om et samarbejde
stadig er på dagsordenen.

10 gode råd om flygtninge og kolonihaver

Flere sociale arrangementer

• Hjælp flygtningene med at skabe kontakt til andre i kolonihaveforeningen.

Efter to års intensivt arbejde med
kolonihaver, har Inga Strøm nu opbygget en stor viden om etablering
af kolonihaver. Ganske vist har alt
ikke flasket sig, som hun ønskede,
men hun understreger, at det alligevel har været en fornøjelse at
deltage: "Selvom projektet undervejs har ændret karakter, og vi har
måttet indrette os efter, hvad der
kunne lade sig gøre med de ressourcer, der var til stede, har det
været en stor glæde at deltage."
Inga Strøm ser frem til en ny sæson i de tre haver. Hendes mål i
2006 er at reducere de frivilliges
praktiske arbejde med jorden, så
de i højere grad bruger energien på
sociale arrangementer i haven. 

Vil du vide mere, kan du kontakte Inga Strøm på palle.inga@mail.tele.dk

• Tal ideen godt igennem i frivilliggruppen og forhold jer til målgruppe, finansiering, organisering, placering.
• Tag stilling til, om der skal være samarbejdspartnere, f.eks. sprogskole.
• Tag evt. et møde med integrationskonsulenten i kommunen. Måske kan
kommunen spille en rolle i forhold til finansiering.
• Forhør jer hos flygtningene i området. Er de interesseret i at dyrke jord?
• Sørg for, at der er en frivillig, som ved hvordan man dyrker grøntsager.
• Stil jer som mål, at ordningen bliver selvkørende, dvs. at de frivillige er med
til at starte op, men siden hen trækker sig ud i en mere social rolle.
• Begynd på forsøgsbasis, så både flygtninge og frivillige nemt kan trække sig
ud igen, hvis de mister interessen.
• Opmuntr flygtningene i deres arbejde ved at servere forfriskninger for dem,
når de er på arbejde i haven.
• Vær opmærksom på, at alle grupper af flygtninge får tilbuddet, så ingen føler sig forfordelt.

Flygtninge fra Myanmar
Den største del af de flygtninge, der inden for de sidste 3 år er blevet placeret
på Bornholm, kommer fra Myanmar (tidligere Burma). Burmeserne flygter bl.a.
på grund af etniske og religiøse forfølgelser, tvangsarbejde og tvangsforflyttelse til kontrollerede landsbyer. Siden 1962, hvor skiftende militærdiktaturer har
siddet på magten i Myanmar, har flygtningestrømme konstant bevæget sig ud
af landet. I dag er omkring en million burmesere på flugt inden for landets
grænser, og flere hundredetusinde er flygtet til Malaysia, Thailand, Bangladesh
og Indien. Læs mere om Myanmar på www.flygtning.dk Du skal klikke i feltet
"Om flygtninge" og derefter vælge "Verdens Flygtninge".

AF BENTE BÆKGAARD
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SIDEN SIDST

SIDEN SIDST
Lån en lektiehjælper
Dansk Flygtningehjælp har nu i
samarbejde med Vollsmose Bibliotek videreudviklet lektiehjælpsprojektet til også at indeholde konceptet ”Lån en lektiehjælper”.
Her bliver det muligt at bestille
sin egen frivillige lektiehjælper,
hvis man for eksempel skal have
hjælp til en eksamensopgave.

7 forslag til et mere værdigt ophold for asylansøgere
Som indlæg i forårets debat om
asylansøgeres forhold i Danmark
har Dansk Flygtningehjælp fremsat 7 punkter, som kan være med
til at forbedre forholdene på landets asylcentre:
1. De seneste år er opholdstiden
på asylcentrene blevet tredoblet for
bestemte grupper. Det er mennesker, der har fået afslag på asyl. De
vil ikke vende hjem frivilligt, og de
kan ikke tvangshjemsendes, fordi
myndighederne i hjemlandet ikke
vil samarbejde/tage imod dem.
Mange af dem er kosovarer og irakere, og mange af dem har opholdt
sig på et asylcenter i 4-7 år. Dansk
Flygtningehjælp menerm, at de
kosovarer og irakere, der har opholdt sig i landet i mere end tre år,
skal have en opholdstilladelse.
2. Bedre boligforhold. Alle ansøgere skal have ret til en ordentlig
bolig med adgang til køkken. Fa-

Asylansøgere i frivilliggrupperne
I den kommende tid vil de frivilliggrupper, der ligger i nærheden af et
asylcenter, formentlig kunne tælle
flere asylansøgere blandt deres brugere. Forårets debat om asylansøgere har nemlig fået Dansk Flygtningehjælp til at invitere asylansø8

Hensigten med initiativet ”Lån
en lektiehjælper” er, at man kan få
hjælp til matematik, dansk eller til
en eksamensopgave af en frivillig
lektiehjælper. Tilbuddet gælder
hver mandag i tidsrummet 14-17
for både børn og voksne. Henvendelse skal ske ved bibliotekets
skranke – på samme måde, som
når man vil låne en bog. 

R’n’B, hiphop, rap og pop

milier skal have mindst to værelser
og adgang til køkken, da det er
vigtigt, at familien kan lave mad til
sig selv. Så vidt muligt skal ansøgere bo på det samme center under
hele asylperioden.
3. Alle asylansøgere skal have
egne lommepenge. Det skal ikke
være muligt at fratage lommepenge som et led i de såkaldte motivationsfremmende foranstaltninger.
4. Alle børn skal have undervisning, og efter et halvt år skal børn
have mulighed for at komme i den
kommunale folkeskole. For de ældre børn f.eks. gymnasiet, tekniske
skoler og ungdomsuddannelser.
5. Asylansøgere skal have mulighed for at leve et aktivt liv, så de
ikke bliver yderligere traumatiserede eller isoleret af livet i asylcentret. De skal derfor have mulighed
for at arbejde og for at deltage i fritidsaktiviteter i lokalsamfundet.
6. Hvis det efter afslag på asyl
er udsigtsløst at sende asylansøger-

ne hjem, skal de have midlertidig
opholdstilladelse. Det gælder også,
selvom de ikke samarbejder om
hjemsendelsen. Er det muligt at
sende afviste hjem, så skal de sendes hjem.
7. Efter et år på et asylcenter
skal asylansøgere have mulighed
for at leve et dagligdags liv. De
skal derfor have deres boligforhold
vurderet og have yderligere hjælp
til at skabe sig et aktivt liv.
De syv punkter bygger på to
forudsætninger for et godt asylsystem. Det ene, at Danmark er et
humant og rigt velfærdssamfund,
og derfor giver asylansøgere og afviste asylansøgerre en human og
værdig behandling. Det andet, at
systemet fungerer effektivt. Det
vil sige, at sagsbehandlingen er så
hurtig som muligt, og at den er
grundig. Hvis en ansøger får afslag
og kan sendes tilbage, så skal vedkommende sendes ud af landet. 

gere til at deltage i de aktiviteter,
der foregår i frivilliggrupperne.
Asylansøgerne bliver informeret
om frivilliggruppernes tilbud og aktiviteter gennem opslag på asylcentret. De frivilliggrupper, der vil blive berørt, er sandsynligvis de frivilliggrupper, der ligger tæt på følgen-

de asylcentre: Center Kongelunden, Center Fasan (enlige mødre
med børn), Center Avnstrup, Center Sandholm, Center Gribskov
(uledsagede børn), Center Jelling/Thyregod. 

Fredag den 16. juni er der koncert
i Indre Bys Medborgerhus (København). Her kan du høre unge musikere med palæstinensisk baggrund
slå sig løs inden for genrerne:
R’n’B, hiphop, rap og pop. Koncerten begynder kl. 20:00, og der vil
være en mindre entré. 

Mangfoldig interesse for frivilligt
arbejde i Pigeklubber
Dansk Flygtningehjælp fik i 2005
en bevilling på 2,6 mio. kr. til at oprette 18 klubber for piger med etnisk minoritetsbaggrund. Rekrutteringen af frivillige gik i gang i maj
måned, og projektet har vakt mangfoldig interesse: ”Det er gået rigtigt
godt med rekrutteringen. Vi har
haft en målsætning om at få en
mangfoldigt sammensat gruppe af
frivillige, og det er indtil videre lykkedes. Vores frivillige spænder vidt,

www
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hvad angår alder, etnicitet og faglighed, f.eks. har vi både en møbelpolstrer, en tjener og en studerende
blandt vores frivillige,” fortæller
projektkoordinator Signe Jarvad.
Den første pigeklub bliver oprettet
i Glasgården i København, herefter
følger tre klubber i henholdsvis
Sydøstjylland, Nordjylland og
Nordvestsjælland. Det er endnu
ikke besluttet, hvor de øvrige 14
grupper skal placeres geografisk.
Læs mere om pigeklubberne på
www.flygtning.dk/pigeklubber 

1.000 flere flygtninge
– Danmark har et ansvar
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Film til voldsramte kvinder
"Hvor kan jeg gå hen?" er titlen på
en ny dvd med 5 informationsfilm
til voldsramte kvinder med etnisk
minoritetsbaggrund. Filmene oplyser om voldsramte kvinders møde
med politiet, krisecentre, kommunen, statsamtet og advokaten. Filmene er udgivet i samarbejde med
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og Minister for
Ligestilling. De findes på 10 forskellige sprog: dansk, engelsk, arabisk, urdu, somali, tyrkisk, russisk,
thai, farsi og grønlandsk. Dansk
Flygtningehjælp har to eksemplarer af dvd'erne, som vi gerne låner
ud til frivillige. Henvend dig til
Bente Bækgaard, tlf. 33 73 52 43

Danmark skal hjælpe flere af verdens flygtninge. Konkret skal vi
hæve det årlige antal kvoteflygtninge fra 500 til 1.500. Dét budskab vil Dansk Flygtningehjælp
slå på i en kampagne frem mod
FN’s Flygtningedag d. 20. juni. På
internettet, i pressen og gennem
forskellige aktiviteter vil vi sætte
fokus på, hvordan Danmark konkret kan gøre en større indsats for
verdens flygtninge. Kampagnen

idrætsGuiderne har vokseværk
idrætsGuiderne på Nørrebro er
blevet populære på folkeskolerne i
deres lokalområde. Siden januar er
det lykkedes guiderne at få etableret samarbejde med tre nye folkeskoler i området. De frivillige guider hjælper børn med etnisk minoritetsbaggrund ind i de lokale
idrætsforeninger blandt andet gennem dialog med børnenes forældre. Guiderne fungerer således
som bindeled mellem minoritetsfamilierne og foreningerne i lokalområdet. idrætsGuiderne på Nørrebro blev oprettet af Projekt

kulminerer på Flygtningedagen
med arrangementer og debatter.
Der bliver brug for alle gode
kræfter for at skabe opmærksomhed om sagen! Uanset om du vil
med på gaden og lave arrangementer, eller om du vil aktionere mere
diskret ved at sende en mail eller
et postkort, bliver der brug for din
hjælp. Gå ind på www.flygtning.dk
og se, hvordan du kan være med til
at sætte Danmarks flygtningehjælp
på den politiske dagsorden. 

idrætsGuiderne, som sluttede i januar i år. Dansk Flygtningehjælp
ser den positive udvikling som et
udtryk for, at metoden bag projektet er bæredygtig: ”Den positive
udvikling hos idrætsGuiderne på
Nørrebro viser, at den metode, der
blev udviklet under Projekt
idrætsGuiderne er effektiv og anvendelig. Det er glædeligt, at den
har bidt sig fast,” siger afdelingsleder i Frivilligafdelingen Lone Tinor-Centi.
Læs evalueringen af Projekt
idrætsGuiderne på www.idraetsguiderne.dk 
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MED NATUREN SOM AFSÆT
De minder om store bløde vandmænd, mønstre på havbunden og ringe i vandet. Og det er ingen tilfældighed. Glaskunstneren Armen Georgens bruger altid havet som inspiration til sine kunstværker.

”Når man går en tur ved stranden,
får man en rolig og behagelig følelse
i kroppen. Og jeg tror, at mange savner den følelse i deres hverdag.
Derfor skaber jeg kunst, som fortolker naturen og giver modtagerne
mulighed for at bringe fornemmelsen af vand, vind, lys og bevægelse
med hjem. Det er kunst og natur på
én og samme tid”, fortæller Armen.
I hans seneste værker: En række
bølgende fade i glas, findes ikke
kunstnerisk provokation eller samfundskritisk stillingtagen. Tværtimod. I værkerne smelter den 28-årige kunstners positive livssyn sammen med ønsket om at give modtagerne en oplevelse af ro og varme:
”Kunstens æstetiske udtryk er vigtig for mig”, fortæller Armen, ”jeg
ønsker at fremhæve det smukke og
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enestående, så hver ting får sit helt
eget udtryk – sit helt eget liv”.

særlige fjerde dimension, og i hvert
kunstværk skaber små sandlommer
legende mønstre og figurer.

Den fjerde dimension
Armen havde arbejdet med keramik i flere år, da han via et glaskursus på Danmarks Designskole fik
øjnene op for glassets mange muligheder. ”Jeg blev fascineret af
glassets fjerde dimension”, fortæller han. ”Dét at glas er transparent,
gør det muligt ikke kun at arbejde
med dets ydre form, men også at
lege med dets indre, og det gør materialet spændende både at arbejde
med og se på.” Det eneste andet
element, som Armens kunstværker
indeholder, er sand. Sandet skaber
værkernes organiske former og giver dem deres stoflige overflader.
Samtidig udnytter sandet glassets

Fra et land uden hav
Armen voksede op i Armenien – et
land uden hav til nogen sider – og
han blev både fascineret og overvældet, da han på en familieferie til
Sortehavet så havet for første gang.
Som 17-årig kom han til Danmark,
og som en naturlig konsekvens af
det meget hav, han pludselig var
omgivet af, blev temaet en stadigt
større del af hans kunst. At han
overhovedet endte som kunstner i
Danmark, kan Armen i dag takke
bl.a. Dansk Flygtninghjælp for:
”Jeg kom alene til Danmark uden
forældre og søskende, og derfor betød det meget for mig at få en vej-

leder, som kunne hjælpe mig i
gang med kunsten. Dansk Flygtningehjælp blev næsten som en familie for mig”. I dag kan Armen
leve af at arbejde med kunst, og
han nyder at kunne give modtager-

ne en oplevelse af ro og skønhed:
”Når jeg arbejder med min kunst
og kan se, at den gør andre glade,
så giver det også mig selv en følelse
af glæde og tilfredshed”. 
AF SIDSEL HAUGAARD HELMER

På udstillingen Glasss på
Holstebro Kunstmuseum
udstiller Armen Georgens
flere af sine værker. Udstillingen åbner i januar 2007.

Armen Georgens
Armen Georgens arbejder med
kunst, kunsthåndværk og indretning, og han behersker både glas,
keramik, maleri, tegning og grafik.
De seneste år har han koncentreret
sig om glaskunsten. Armen Georgens har en uddannelse fra en armensk kunstskole for børn og er
uddannet fra Danmarks Design
Skole. Han har deltaget i en lang
række udstillinger på gallerier og
kulturinstitutioner i både ind- og
udland.
Læs mere om Armen Georgens på
http://hjem.get2net.dk/armenweb/

NYE RETNINGSLINJER FOR STØTTE
TIL KULTUR OG KUNSTNERE
Dansk Flygtningehjælp ønsker at støtte kunst og kultur både i det frivillige arbejde og blandt kunstnere med etnisk minoritetsbaggrund. I vores to puljer Kunstnerpuljen og Kulturpuljen kan man derfor
søge om penge til projekter med disse formål.
Kulturpuljen

Kunstnerpuljen

Man kan søge kulturpuljen om penge til:
Kulturelle projekter med vægt på det tværkulturelle, fx et dramaprojekt med børn med forskellig etnisk
baggrund eller en billedkunstworkshop.
Støtte til arrangementer med deltagelse af kunstnere
med etnisk minoritetsbaggrund, herunder udstillinger.

Man kan søge kunstnerpuljen om penge til:
Udarbejdelse og lancering af et kunstnerisk produkt, fx bogudgivelse, udstilling, teaterstykke etc.
Der gives ikke støtte til lancering af allerede producerede kunstværker.

Kulturpuljen kan søges af: Dansk Flygtningehjælps
frivilliggrupper, gerne i samarbejde med andre lokale
partnere såsom biblioteker, skoler, kulturinstitutioner,
foreninger o.l. Vi lægger vægt på, at frivilliggruppen
spiller en aktiv rolle i forbindelse med den aktivitet,
der ansøges om støtte til, dvs., at frivilliggruppen fungerer som arrangør eller medarrangører af aktiviteten.
Beløb: Vi bevilger maksimalt 6000 kr. pr. ansøger.
Støtten kan dække udgifter til transport, materialeforbrug, lokaleleje og leje af udstyr m.m.

Kriterier: Ansøger skal have en plan for lanceringen
af produktet.
Dansk Flygtningehjælp skal gennem processen orienteres om projektets udvikling og produktets lancering, herunder medieomtale.
Kunstnerpuljen kan søges af: Spirende kunstnere
med etnisk minoritetsbaggrund, der har bopæl i Danmark. Vi lægger vægt på, at kunstneren tilhører vækstlaget inden for sin kunstneriske genre.
Beløb: Vi bevilger maksimalt 20.000 kr.
Ansøgninger behandles løbende.

Ansøgninger til Kulturpuljen og Kunstnerpuljen
På vores hjemmeside www.flygtning.dk finder du oplysning om, hvilke informationer der skal indgå i ansøgningen.
Ansøgninger sendes til Dansk Flygtningehjælps Kultursekretariat, Borgergade 10, 1300 København K., att. Tina Peirano
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ASYLSYSTEMET TIL DEBAT
“Interviewformen er stressende, tolkene er nogle useriøse charlataner, og det er for dårligt, at man ikke
kan arbejde og bo ordentligt, når man er asylansøger i Danmark”. Kritikken vælter ned over det danske
asylsystem i Dagbog fra Sandholm, skrevet af Dina Yafasova, der som flygtning selv har oplevet asylsystemet indefra. Frivilligbladet har konfronteret generalsekretær Andreas Kamm og jurist Dorte Smed fra
Dansk Flygtningehjælp med nogle af de kritikpunkter, der rejses i bogen, og bedt dem kommentere.

Andreas Kamm, Dina Yafasova skriver i sin bog, at det
er en gængs forestilling, at man i Vesten betragter
asylansøgere som migranter, der forsøger at få fodfæste i et nyt land under påskud af at være flygtninge.
Hvad mener du om den beskrivelse af asylansøgere?

Statistisk er det dokumenteret, at omkring 80% af de
asylansøgere, der for tiden kommer til Danmark, ikke
er flygtninge. Så det er ikke en forkert påstand, at
mange migranter bruger asylvinduet til at hoppe ind
ad, hvis de kan. Det fænomen er velkendt i hele
Europa. Derfor skal vores asylsystem formå at adskille, hvem der har behov for beskyttelse og hvem, der
ikke har. De, der ikke er flygtninge, skal hjem igen.
De, der er flygtninge, skal have beskyttelse. På det
punkt må man være helt klar, også selvom det lyder
lidt kynisk. Ellers undermineres flygtningearbejdet.
Adgang til samfundet
En anden kritik, der bliver rejst i Dagbog fra Sandholm, er boligforholdene på centrene og det forhold,
at asylansøgere ikke må arbejde. Hvad mener du om
det?

Jeg mener, at der er plads til forbedringer på asylcentrene i forhold til bolig og aktiviteter. Børn skal have
lov til at gå i kommunal skole, når de har været her
mere end et halvt år. De voksne skal have mulighed
for at arbejde, være i praktik og tage en uddannelse.
Det handler om at vedligeholde mennesker, der ellers
går til grunde.

Ventetiden
Dina Yafasova peger på den lange ventetid i centrene
som et problem. Er den for lang?

Der er ingen tvivl om, at ventetiden er en belastning i
så væsentlige afgørelser. Men hvis man ser på den gennemsnitlige tid, det tager at behandle en sag, kan man
ikke sige, at sagsbehandlingen gennemsnitligt set er
for lang. Selvfølgelig er der nogle sager, der trækker
ud, fordi der er et problem med dokumentation, men
mange sager afgøres hurtigt i dag. De lange opholdsperioder i asylcentrene skyldes derimod, at nogle grupper
af asylansøgere, der har fået afslag på asyl og egentlig
skulle rejse hjem, ikke rejser hjem. Dette forhold er vi
i Flygtningehjælpen bekymrede over, fordi vi mener,
at nogle af disse asylansøgere er i en situation, hvor det
er meget forståeligt, at de ikke rejser hjem. I øjeblikket gælder det primært irakere og kosovarer. De kan
ifølge UNHCR ikke sendes tilbage, fordi myndighederne i Irak og Kosovo ikke er klar til at modtage dem.
Hvad skal der ske med disse flygtninge?

Flygtningehjælpens holdning er, at afviste asylansøgere, der ikke selv rejser hjem og ikke kan sendes hjem,
skal have en midlertidig opholdstilladelse. Det vil sikre dem en værdig tilværelse, indtil de kan vende hjem.
I forhold til vores retssystem mener jeg også, at det er
den rigtige løsning, for det virker undergravende, hvis
vi træffer beslutninger, som ikke kan effektueres. Og
sådan føler jeg, det er nu med kosovarer og irakere.

I Sverige må asylansøgere arbejde og kan sende deres børn i svensk skole. Hvordan kan det være, at
man i Danmark er så restriktiv i forhold til asylansøgernes deltagelse i samfundet?

Stressende interview

Den danske holdning er, at vi ikke kan give fuld adgang til samfundet, for det opmuntrer til troen på integration. Man er simpelthen bange for, at der skal opstå nogle bindinger og forventninger både hos asylansøgerne og i lokalsamfundet, som kan skabe vanskeligheder, den dag myndighederne måtte beslutte at
asylansøgeren ikke er flygtning og derfor skal tilbage
til hjemlandet. Jeg kan godt se logikken i det synspunkt, men jeg er ikke enig.

Jeg tror, det er rigtigt, at Udlændingestyrelsens interviewform kan være stressende. Og det hænger nok sammen med, at sagsbehandlerne skal finde ud af, hvad der
er sket, samtidig med at de skal troværdighedsteste
folk. Det kan give mening at teste asylansøgeres troværdighed. Men jeg synes, at Udlændingestyrelsen i langt
højere grad burde anerkende den situation, folk sidder i.
Når der f.eks. er tale om traumatiserede eller analfabeter, risikerer man at stresse og forvirre folk med inter-
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Dorte Smed, Dina Yafasova kritiserer interviewformen i
Udlændingestyrelsen for at være stressende. Hvad
mener du om det?

viewformen, og der kan dermed være en risiko for, at de
ikke fortæller de ting, det ville være relevant at fortælle.
Nogle af de mennesker, man møder i asylsystemet, ved
ikke, om deres børn blev født i 1994 eller 1997, og da
slet ikke om det var tre eller fire mænd, der bankede på
døren midt om natten for tre år siden.
Ukorrekt tolkning
Et andet kritikpunkt, Dina Yafasova rejser, angår tolkene, som hun anklager for at være charlataner og useriøse. Hvad mener du om det?

Der findes mange dygtige tolke, men også nogle, der
ikke er . Jeg har da oplevet tolke, der er blevet lidt
for selvstændige, dvs. at de har gengivet deres egen
udlægning i stedet for at oversætte objektivt. Jeg har
også oplevet, at de blander sig i sagen og er kommet
med udtalelser, der slet ikke tilkommer dem at give
udtryk for. Jeg kan ikke sige noget præcist om, hvor
stort problemet er. Men jeg tror, at man nogle gange
bliver desperat bare for at finde en tolk og derfor tager
man den første, der byder sig. På nogle sprog kan det
være meget svært at finde en tolk og derfor også endnu sværere at finde en god tolk.
Hvad kan man gøre for at dæmme op for det problem?

Det man kan gøre er at uddanne tolkene så godt som
muligt og sikre, at de er velorienterede om den rolle,
de har som tolke.
Bisidder
Kunne man skabe et bedre forhold for asylansøgere,
f.eks. ved at bruge frivillige som bisidder til interviewet
i Udlændingestyrelsen?

Jeg synes, det ville være optimalt, hvis man ikke bare i
Flygtningenævnet, men allerede til interviewet i Udlændingestyrelsen var ledsaget af en uddannet jurist.
Dermed kunne man blandt andet sikre, at det var de
væsentlige ting i den enkelte asylansøgers historie, der
blev fremlagt under interviewet. Nogle gange bruger
asylansøgere meget krudt på at fortælle ting, der ikke er
relevante for deres sag. Og hvis de vigtige oplysninger i
en asylsag først kommer frem efter Udlændingestyrelsens afslag, det vil sige under interviewet i Dansk Flygtningehjælp eller når sagen kører i Flygtningenævnet,
kan asylansøgeren få et problem med troværdigheden.

Dina Yafasofa retter i Dagbog fra Sandholm en skarp kritik mod det danske asylsystem. Dina Yafasova har i dag
opholdstilladelse som flygtning i Danmark.

Syv punkter for et værdigt ophold
Dansk Flygtningehjælp har fremsat syv punkter, der skal
være med til at sikre asylansøgere et værdigt ophold.
Læs de syv punkter på side otte.

Men ville en frivillig bisidder blive opfattet som et tegn
på mistillid til systemet?

Jeg ved ikke, om man i Udlændingestyrelsen ville opfatte det som en erklæring om mistillid, hvis man vælger at have en bisidder med til sit interview. Jeg kunne godt forestille mig, at de ikke ville være begejstrede for det, for det er jo art en kontrol af dem, at en
udenforstående person overhører samtalen. 

SKRIV DIN MENING
OM ASYLSYSTEMET
PÅ FRIVILLIGNET

AF BENTE BÆKGAARD
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ANMELDELSE

DAGBOG FRA SANDHOLM
GRUNDBOG FOR FRIVILLIGE
”Det allerværste ved flygtningelivet i Sandholm – det er ventetiden”. Dina Yafasova, der i september 2001 flygtede fra Usbekistan
til Danmark og tilbragte omkring
6 måneder som asylansøger i
Sandholmlejren, beskriver i Dagbog fra Sandholm sine indtryk fra
årene som journalist i et Usbekistan præget af diktatur, censur og
trusler og flugten via Kashakstan
til Danmark, hvor en uventet absurd tilværelse udfolder sig i Sandholmlejren.
Det er en skildring, der på
mange måder burde være obligatorisk læsning for nye frivillige – og
måske også for de garvede – fordi
den giver et indblik i, hvilke årsager en flugt for eksempel kan
have, og hvad det gør ved et menneske at skulle forlade sit land, sin
familie og begive sig af sted til en
uvis skæbne. Den giver ligeledes
et beskæmmende indblik i de forhold, der bydes asylansøgere og
den manglende medmenneskelig-
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hed, en asylansøger føler sig udsat
for, netop hvor de har behov for
forståelse og støtte.
Bogen begynder lidt trægt. Den
meget adjektiv-mættede fortællestil virker noget tung, ligesom det
på en eller anden måde føles gammeldags, at forfatteren henvender
sig direkte til læseren med ”De”.
Måske er det hensigten, at det skal
smage lidt af pompøs sovjettid.
Pompøst er det også, at man skal
igennem hele 4 citater, inden Dina
Yafasova selv tager ordet.
Hvis man intet kender til flygtninge og den fortid, de er flygtet
fra, giver første del af bogen, der
foregår i Usbekistan, et udmærket
indblik i, hvad det vil sige at leve
med angsten for sin egen og familiens sikkerhed, og hvad ”systemet” er i stand til at udsætte dets
egne borgere for. For dem, der
kender til forholdene, kan den første del godt virke unødigt insisterende og udpenslende med en del
gentagelser.
Om livet i Sandholm skriver
Dina Yafasova indigneret, og det er
der tilsyneladende også al mulig
grund til. Man værger sig ved at
tro, at virkeligheden er sådan, men
det er et faktum, at Dina Yafasova
oplever både politi, Røde Kors-personale og Udlændingestyrelsens
ansatte som nedladende og følelseskolde. Det kan dog ærgre mig,
at Dina Yafasova, i sin iver efter at
indvie os alle i de urimeligheder,
der forekommer, forfalder til at latterliggøre især de kvindelige ansatte. Hvorfor er det interessant, at en
politiassistent er ”i den alder, hvor
man siger at kvinder oplever deres
anden ungdom” eller at en tolk ligner Miss Piggy? Det forplumrer
bare den uhyrlige sandhed og fjerner fokus fra det, der skulle være
interessant nok til at stå alene. Det

betød i hvert fald, at jeg - der nok
var den på forhånd mest velvilligt
indstillede læser, man kunne forestille sig – blev irriteret.
Der, hvor skildringen bliver mest
hudløs, hvor følelserne sidder udenpå tøjet, og hvor man virkelig mærker i maven, hvordan en asylansøger
har det, er i beskrivelsen af det at
vente på ubestemt tid for så endelig
at modtage ”dommen” fra Udlændingestyrelsen. Sammenstødet af
utålmodighed, håb, angst og tøven.
Sidste del af bogen – ”I stedet
for et efterord” – får lidt karakter
af hævntogt. Først nævnes den
kommune, hvor familien boligplaceres, neutralt som ”en lille rolig
by i Nordsjælland” og en kommunalpolitiker, der har sat sig for at
gøre familiens tilværelse ulidelig,
omtales som ”politikeren”. Men til
allersidst er det som om, det alligevel skal ud, og kommunen såvel
som politikeren nævnes ved navn,
hvorved det også indirekte bliver
muligt at identificere integrationskoordinatoren i kommunen, der
heller ikke er blevet fremstillet i
noget flatterende lys.
Alt i alt en meget tankevækkende og læseværdig bog – især
fordi man også er nødt til at huske,
at Dina Yafasova trods alt er en af
de heldige flygtninge i Danmark.
Heldig, fordi hun kun tilbragte 6
måneder som asylansøger. Heldig,
fordi hun har venner og kolleger i
både Danmark og udlandet, der
kunne hjælpe hende gennem den
mørkeste tid. Og heldig, fordi hendes familie overlevede ventetiden
og kunne blive genforenet med
hende i Danmark. Mange asylansøgere og flygtninge her i landet
har ikke det held. 
AF KRISTINE BJERRE

Dina Yafasova: Dagbog fra
Sandholm. Gyldendal 2006. 325s.

TÅLMODIGHED
ER DET VIGTIGSTE
Det kræver meget tålmodighed at være frivillig for traumatiserede flygtninge. Der kan gå måneder, før
flygtninge viser tillid, fortæller Ali og Natascha, der begge er frivillige på Rehabiliteringscenter for
Traumatiserede Flygtninge i Odense. Det er hverdagens små sejre og den gode opbakning fra personalet, der motiverer de frivillige i deres arbejde.
”I begyndelsen var det virkeligt
svært. Og det er først nu – efter tre
måneder – jeg føler, at jeg frit kan
henvende mig til en klient og
spørge, hvordan det går,” fortæller
Natascha. Natascha har siden februar måned været frivillig på Rehabiliteringscenter for Traumatiserede Flygtninge i Odense (RCT).
Centret har en gruppe af Dansk
Flygtningehjælps frivillige tilknyttet. Hver dag møder 2-3 af de frivillige op for at købe ind, lave mad
og være sammen med de flygtninge, der er i behandling.
Tålmodighed
Grunden til, at det kan være svært
at være frivillig her, er, at flygtningenes sindstilstand er meget skiftende. Natascha har flere gange oplevet, at de klienter, hun allerede
har snakket eller spillet bordtennis
med, slet ikke hilser på hende næste gang, hun ser dem. ”Det var
vanskeligt at tackle i begyndelsen,
men nu har jeg oparbejdet en rutine, der gør, at jeg ikke tager det
personligt eller bliver skuffet”, siger Natascha. Hendes frivillige kollega Ali, som har været frivillig, siden frivilligarbejdet på centret blev
sat i gang for tre år siden, synes stadig, det kan være hårdt at være
sammen med klienterne: ”Man
skal være meget tålmodig. Folk
kommer og vil gerne lære noget
om computer eller fotografering.
De har interessen, men det går meget langsomt, og det kræver meget
af os. F.eks. har jeg oplevet flere
klienter, der var op til tre måneder
om overhovedet at lægge jakken og
være sammen med de frivillige.”

Et menneskeligt frirum

Fakta

Som frivillige på RCT indgår Ali
og Natascha ikke i den individuelle behandling af klienterne. Deres
opgave er at skabe en tillidsfuld
relation til dem. Og det gør de ved
at skabe et frirum: ”Hos os skal
folk kunne komme op og få lov til
at være sig selv og slappe af. Det
er vigtigt, at vi ikke tænker på os
selv som behandlere, der kan hjælpe personen. Vi skal blot være til
stede,” siger Ali. Samværet med
flygtningene kan tage udgangspunkt i madlavning, computere,
bordtennis eller foto, men det kan
også ske, at de frivillige arrangerer
udflugter som f.eks. fisketure eller
et besøg i zoologisk have.

Alle flygtninge, der kommer på RCT i
Odense lider af Posttraumatic Stress
Disorder. (PTSD). PTSD som er opstået
som følge af meget voldsomme begivenheder, f.eks. etnisk udrensning,
flugt, fængsling og tortur. Typiske
symptomer på PTSD er genoplevelse
af traumerne, invaderende tanker, undgåelsesadfærd, isolation, lavt selvværd, søvnproblemer og mareridt samt
problemer med koncentration og hukommelse. Smerter såsom hovedpine,
muskelspændinger og diffuse smerter,
som ofte ikke har nogen fysisk forklaring. Flygtninge, der lider af PTSD har
ofte flash-backs (livagtig oplevelse af
at man befinder sig i traumebegivenheden igen), hvilket kan anspores af
f.eks. en lyd, en lugt eller en farve. Læs
mere om PTSD og behandling på RCT
Fyn på www.rct.fyns-amt.dk
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”

Jeg kan lide at komme her på RCT,
og jeg prøver at lære noget af de frivillige,
der kan noget. F.eks. har jeg lært at lappe
en cykel. Det er rart, at der er en iransk frivillig her, for han kan tale mit sprog.

Fortrolighed
Selvom Natascha og Ali ikke indgår i behandlingen, kan de opleve,
at flygtningene betror sig til dem.
For Natascha er det én gang sket,
at en dame valgte at fortælle hende lidt mere end sædvanligt: ”Heldigvis havde jeg til jobsamtalen
fået at vide, at det bedste, jeg kunne gøre, var at lytte. Klienterne
forventer i den situation ikke, at
du giver dem et råd om, hvad de
skal gøre,” fortæller Natascha. Historien gjorde dybt indtryk på hende, og efter samtalen opsøgte Natascha en af værkstedlederne for at
tale historien igennem med en anden. De frivillige på RCT kan altid henvende sig til personalet på
centret, når de oplever situationer,
som de ikke selv kan håndtere.
Det sker også, at personalet selv
henvender sig til de frivillige, hvis
de fornemmer, at der er brug for
det: ”Nogle gange kommer de selv
og spørger, om der er noget man
lige ønsker at snakke om, og det er
rart, fordi man dermed undgår at
tage nogle tunge historier med
hjem,” siger Ali.
En anden slags frivillig
Forskellen mellem en ”almindelig”
frivillig og en frivillig på RCT er
ifølge Ali og Natascha den, at man
på RCT ikke er så involveret i
flygtningene uden for centret: ”Når
vi går ud ad døren, har vi ikke kontakt med flygtningene, og hvis vi
møder dem på gaden, hilser vi kun
på dem, hvis de tager det første
skridt og hilser på os,” fortæller Ali.
Natascha og Ali er enige i, at arbejdet på centret kræver en stor for16

ståelse for de roller, de frivillige på
centret har i forhold til behandlerne. ”Da jeg startede her, blev det
skåret ud i pap, at jeg ikke skulle
opholde mig på etagerne for behandling, for så ville der blive forvirring om, hvem jeg egentlig var,”
fortæller Natascha. De frivillige på
RCT opholder sig primært i centrets køkken på øverste etage, hvor
også centrets værksteder er placeret. Det er nedenunder, at den individuelle behandling hos psykologer og fysioterapeuter foregår.
Personalets opbakning
Selvom Natascha og Ali synes, at
arbejdet med klienterne kan være
meget krævende for dem, sætter
de pris på at komme i centret: ”Jeg
kan lide at være frivillig her pga.
samarbejdet med personalet. De
hjælper os til at forstå, hvorfor klienterne reagerer som de gør. Det
er med personalets hjælp, at vi har
klaret det så godt,” siger Ali. Natascha nikker genkendende til den
udmelding. Hendes oplevelse er, at
personalet tager de frivilliges arbejde alvorligt. Det viser sig bl.a. ved,
at de hjælper dem i konkrete situationer: “Engang stod jeg og lavede
mad med en flygtning. Jeg snakkede til hende samtidig med, at hun
hakkede tomater. Undervejs gik
det op for mig, at hun ikke forstod,
hvad jeg sagde, og det undrede
mig, for hun plejede at kunne forstå mig. En af de ansatte var så
venlig at gøre mig opmærksom på,
at den pågældende flygtning ikke
både kunne lave mad og koncentrere sig om en samtale samtidigt.
Det var en stor hjælp, fordi jeg i si-

tuationen fik forståelse for, hvorfor
hun reagerede, som hun gjorde,”
fortæller Natascha. Natasha synes
også, at de små sejre, hun oplever
at kunne give flygtningene i hverdagen, har stor betydning: ”En dag
skulle jeg lave pizza med en kvinde. Hun ville gerne lave dejen,
men kunne ikke overskue, at der
både skulle mel, gær og vand i. Så
kom jeg i tanke om, at vi bare kunne gå ned og købe noget færdigt
pizza-mel, der bare skal tilsættes
vand. Det kunne hun godt overskue. Da vi var færdige, fik hun
pakken med hjem, så hun selv
kunne gå hen og købe mere pizzamel i supermarkedet og bage pizzaer derhjemme. Måske lyder det
ikke af så meget i andres ører, men
jeg var meget glad for, at jeg kunne
hjælpe hende med at få den succes,” fortæller Natascha. 
AF BENTE BÆKGAARD

Fakta
Dansk Flygtningehjælp har tre frivilliggrupper, der arbejder med torturoverlevere:
Center for Traume- og Torturoverlevere, Vejle Amt
Kontakt: jeanette.gade@drc.dk
Rehbiliteringscenter for Traumatiserede Flygtninge Fyns Amt:
Kontakt: poul.erik.jensen@drc.dk
Frivillige kontaktpersoner for flygtninge med torturbaggrund:
Kontakt: lisa.tange@drc.dk

”

De frivillige er en del
af behandlingen i den forstand, at det er dem, der skaber den medmenneskelige,
ikke-professionelle relation
til klienterne på stedet.”

FRIVILLIGE PÅ RCT
Samvær med frivillige kan være med til at bryde isolationen hos traumatiserede flygtninge, mener centerleder på Rehabiliteringscenter for Traumatiserede Flygtninge i Odense Vibeke Hallas. Til at begynde med var hun skeptisk over for at blande behandling og frivilligt arbejde. I dag betragter hun samvær
med frivillige som en integreret del af RCT’s overordnede behandlingstilbud, og hun inddrager konsekvent de frivillige i relevante sammenhænge.

”Til at begynde med var jeg faktisk lidt skeptisk over for den idé
at inddrage frivillige i arbejdet på
centret,” fortæller Vibeke Hallas,
centerleder på RCT i Odense. Vibeke Hallas var i tvivl om, hvorvidt
man kunne opretholde en klar
grænse mellem behandling og
ikke-behandling. Efter et par møder med Dansk Flygtningehjælps
frivilligkonsulent indvilgede hun
alligevel i at gøre forsøget. Og det
viste sig at blive en meget velfungerende ordning: ”Nu kan jeg kun
sige ja til, at det er absolut muligt
at have sådan et samarbejde. Jeg
synes endda, det er et ekstra plus
vi har, og jeg ville være meget ked
af det, hvis det ikke var der mere,”
siger Vibeke Hallas.
En del af behandlingen
I dag holder Vibeke Hallas stadig
fast på, at der skal være et klart skel
mellem den individuelle behandling og de frivillige. Men hun betragter de frivillige som en del af
centrets behandlingstilbud: ”Man
kan godt sige, at de frivillige er en
del af behandlingen i den forstand,
at det er dem, der skaber den medmenneskelige, ikke-professionelle
relation til klienterne på stedet. Alle

klienterne på RCT lider af Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), og
nogle kan derfor lide af angst for
samvær med andre og have tendens
til at isolere sig. Samværet med de
frivillige kan være med til at bryde
deres isolation og give dem muligheden for at genetablere et tillidsforhold til andre mennesker igen,”
mener Vibeke Hallas.
Inddragelse
Vibeke Hallas lægger i dag ikke
skjul på, at hun sætter stor pris på
de frivilliges arbejde og derfor gør
meget for at inddrage dem på forskellige niveauer: ”Jeg tror, vi er
det eneste behandlingssted, der
inddrager de frivillige så konsekvent. F.eks. deltager de frivillige
på udvalgte punkter på personalemødet og inviteres med til temadage, julefrokoster og andre sociale
arrangementer.”
Af flere grunde har det vist sig at
være en god idé at skabe en tæt
kontakt mellem de frivillige og behandlerne, mener Vibeke Hallas.
”De fælles møder giver os mulighed
for at dele viden og diskutere uoverensstemmelser. F.eks. har vi på et
møde diskuteret dress-code. Det
kom sig af, at nogle af vores frivilli-

ge mødte op i korte bluser og bare
maver. Det kunne være et problem,
fordi det kunne støde nogle af vores
klienter. Vi blev derfor enige med
de frivillige om, at vi klæder os med
omtanke,” fortæller Vibeke Hallas.
Fremtiden
En anden fordel ved den tætte
kontakt med de frivillige er, at det
er lettere for de ansatte på centret
at støtte op om deres nye aktiviteter: ”Når vi er i tæt dialog med de
frivillige, har vi hele tiden fingeren
på pulsen i forhold til, hvem de er,
og hvad de kan. Det gør det lettere
at sætte nye aktiviteter i gang. I
morgen starter vi f.eks. med noget
danskundervisning. Det er to af de
frivillige, som godt kunne tænke
sig at indgå i det på en eller anden
måde og har spurgt, om det kan
lade sig gøre. Den ene af dem har
undervist på et asylcenter og kender derfor noget til undervisning.
Jeg synes, det er et godt eksempel
på, at de frivilliges aktiviteter afhænger af, hvem de frivillige er, og
at de involverer os i deres ideer.
Sådan vil jeg gerne have, at tingene bliver ved med at være fremover,” afslutter Vibeke Hallas. 
AF JONAS DAHL KRISTENSEN
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VALGTE PÅ ÅRSMØDET 2006
Egon Hesselbjerg, Randers,
Frivilligudvalg og Repræsentantskab
Jeg vil arbejde på at forbedre kommunikationen mellem Borgergade og de forskellige frivilliggrupper. Derudover vil jeg
bede vores konsulent om at genoptage traditionen med regionale træf, fordi det giver et bedre indblik i, hvor de andre
frivilliggrupper står, og hvad der generelt er behov for.

Stig Seidenfaden, Skive,
Frivilligudvalg
Jeg vil arbejde for at udbrede kendskabet til kontaktfamilier
og for at ændre holdningen til flygtninge og indvandrere hos
den brede befolkning.

Gert Andersen, Dianalund,
Frivilligudvalg og Repræsentantskab
Jeg vil arbejde for at etablere kontaktfamilier, så der er tæt
kontakt mellem frivillige og flygtninge i landområderne, hvor
der ellers er en tendens til, at flygtningetallet daler. Derudover vil jeg arbejde for en mere positiv stemning over for
flygtninge og indvandrere i Danmark på det politiske plan og
i lokalsamfundene.

Silva-Mingo Heiduk, Århus,
Repræsentantskab
Jeg synes, at frivilliggrupperne skal have mere støtte fra
konsulenternes side. Derudover vil jeg gøre en indsats for at
få flere oplysningskampagner rundt om i Danmark.

Ellen Tønder, Ribe,
Frivilligudvalg
Jeg vil arbejde for, at frivilliggrupperne holder sammen i forbindelse med kommunesammenlægning, så den enkelte frivilliggruppe ikke kommer til at stå alene i forhold til de nye
storkommuner. Derudover vil jeg arbejde for, at vi får nogle
flere ansøgninger til Frivilligpuljen.
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Ved årsmødet den 8.-9. april blev der valgt medlemmer til Repræsentantskabet og diverse udvalg i
Dansk Flygtningehjælp. Her kan du se de valgte kandidater til Frivilligudvalget og læse, hvad de vil
arbejde for. Hvis du ønsker at kontakte de enkelte medlemmer, kan du finde kontaktinformationer på
FrivilligNet eller hos Tina Peirano i Dansk Flygtningehjælp, tlf. 33 73 52 49.

Gert Storm, Ribe,
Frivilligudvalg og Repræsentantskab
Jeg vil gerne medvirke til, at man kan få udvidet kredsen af
flygtningevenner, så man kan få nogle tætte relationer, som
gør det muligt at gå tættere på særligt de unge flygtninge,
sådan som man f.eks. gør det i kontaktfamilier.

Jan Østergaard Bertelsen, København,
Frivilligudvalg og Repræsentantskab
Jeg vil arbejde for, at de frivillige får en større stemme i organisationen, og at de frivillige får mere støtte i de daglige
aktiviteter. Derudover synes jeg, det er vigtigt at kigge Dansk
Flygtningehjælps kursustilbud igennem, så vi er opdateret i
forhold til behovet.

Thair Al-Obaydi, Helsinge,
Frivilligudvalg
Jeg vil gøre en indsats for at udvikle Dansk Flygtningehjælps
arbejde ved at bruge min to-sproglige og to-kulturelle baggrund. Jeg vil arbejde for at bygge bro og forståelse mellem
forskellige kulturer og mellem udlændinge og danskere.

Karl-Erik Jørgensen, Ry,
Frivilligudvalg og Repræsentantskab
Jeg vil arbejde for mere synlighed om opgaverne i de mindre
bysamfund og for at gøre det frivillige arbejde mere synligt i
organisationen.

Hanne Andersen, Haderslev,
Frivilligudvalg
Jeg vil arbejde for at synliggøre frivilligt arbejde og gøre op
med den holdning, at vi ”kun” er frivillige. Målet med vores
arbejde skal synliggøres blandt andet for at skabe mere stabilitet blandt de frivillige.
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NYE FRIVILLIGCENTRE SKAL SYNLIGGØRE
FRIVILLIGT ARBEJDE LOKALT
FriSe har etableret 60 nye Frivilligcentre i landet, der skal fungere som lokale mødesteder for frivillige
fra alle ”brancher”. Lone Tinor-Centi, leder af Dansk Flygtningehjælps Frivilligafdeling, mener, at
Flygtningehjælpens frivillige kan bruge centrene til at skabe synlighed om det frivillige arbejde.
FriSe - Landsorganisationen for Frivilligcentre og
Selvhjælp i Danmark – har siden årsskiftet etableret
60 nye Frivilligcentre rundt omkring i landet. En af
hensigterne med centrene er at skabe en fælles platform for frivillige, hvorfra de kan påvirke kommunale
embedsmænd: ”De enkelte frivilliggrupper er typisk
ikke så optaget af kommunens generelle holdning til
frivilligt arbejde, og det betyder, at de kommunale
embedsmænd ikke altid ved nok om det. Med et lokalt Frivilligcenter vil de frivillige have en fælles
stemme i forhold til kommunalpolitikere og dermed
bedre være i stand til at påvirke kommunens politik
på området,” siger Sussie Maack, der er landskoordinator i FriSe. Hun tilføjer, at centrene også vil fungere
som lokale mødesteder, hvor frivillige fra forskellige
felter kan mødes, lade sig inspirere af hinanden og
formulere fælles projekter.

regnskab og kontakt til myndighederne. Alligevel mener afdelingsleder i Frivilligafdelingen, Lone TinorCenti, at Flygtningehjælpens frivillige kan få glæde af
centrene: ”Vi tror, at Frivilligcentrene kan være til
nytte for vores frivillige, fordi de kan samle og koordinere alle frivilligforeninger i lokalområdet på en platform for lokalt samarbejde og være en seriøs stemme i
forhold til samarbejdet med kommunen. Jeg vil opfordre vores frivillige til at gå positivt ind i samarbejdet
og bruge det til at tale flygtninge og indvandreres sag
både i forhold til kommunale embedsmænd og i forhold til frivillige fra andre brancher, som vi af erfaring
ved, ikke altid føler behov for et større kendskab til
vores målgruppe.” 
AF BENTE BÆKGAARD

Fakta

En platform for flygtningesagen
De frivillige i Dansk Flygtningehjælp har allerede en
stærk organisation, der hjælper dem med ansøgninger,

Du kan finde dit lokale Frivilligcenter på: www.FriSe.dk
Her kan du også downloade pjecen Nye kommuner –
nye rammer for frivilligt socialt arbejde.

NYE RETNINGSLINJER FOR FRIVILLIGPULJEN
Frivilligudvalget har ændret retningslinjerne for Frivilligpuljen. Ændringerne betyder, at frivilliggrupperne nu også kan ansøge puljen om midler til f.eks. familiearrangementer og aktiviteter, der bidrager
til dialog og tolerance.
Overordnet set støtter Frivilligpuljen aktiviteter, der
har til formål at:
• Fremme frivilligt baserede aktiviteter, der støtter
integrationen i arbejds- og fritidslivet.
• Støtte aktiviteter, der kan inspirere andre i det frivillige integrationsarbejde.
• Styrke samarbejde og partnerskab mellem frivillige,
flygtninge/indvandrere, kommuner og andre aktører
i forhold til integration lokalt og på landsplan.

Ansøgning
Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af aktiviteternes formål, beskrivelse af aktivitet, tidspunkt,
samarbejdspartnere, budget med angivelse af eventuel
anden støtte samt oplysninger om gruppens eller rådgivningens økonomi i øvrigt. Den sendes til Dansk
Flygtningehjælp / Frivillige, Borgergade 10, 1300 København K, att. Tina Peirano.
Behandling af ansøgninger

Ansøgere
Puljen kan fortsat kun søges af Dansk Flygtningehjælps landsdækkende frivillignetværk, dvs. frivilliggrupper og –rådgivninger samt projekter med tilknytning til Dansk Flygtningehjælp.
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Det er Frivilligudvalget, der selvstændigt beslutter,
hvilke projekter der skal støttes. Næste frist for indlevering af ansøgninger er den 24. august. Man kan forvente svar på sin ansøgning ca. tre uger efter Dansk
Flygtningehjælp har modtaget ansøgningen.
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