
FLYGTNINGE (OG ANDRE) I 
DANMARK 

TVÆRKULTURELLE ASPEKTER 



GENEVE KONVENTIONEN 





ASYL ELLER? 

• ÅBENBART GRUNDLØS PROCEDURE. 

• DUBLIN-FORORDNINGEN. 

• ASYL-VURDERING OG CENTEROPHOLD. 



Asyl 

 

En asylansøger er en udlænding, som søger om ret til at opholde sig som 

flygtning og opnå beskyttelse.  

 

Konventionsstatus 

Bestemmelsen i udlændingelovens § 7, stk. 1 vedrører såkaldt 

konventionsstatus. Der gives i disse tilfælde opholdstilladelse, fordi 

udlændingen er omfattet af FN’s Flygtningekonvention.  

 

Ifølge FN's Flygtningekonvention er en flygtning en person, som nærer en 

velbegrundet frygt for at blive forfulgt på grund af sin race, religion, 

nationalitet, sit tilhørsforhold til en social gruppe eller sine politiske 

anskuelser og som befinder sig uden for det land, hvor personen er 

statsborger.  

 

En opholdstilladelse meddeles som udgangspunkt for 5 år. 



Beskyttelsesstatus 

 

Bestemmelsen i udlændingelovens § 7, stk. 2 vedrører såkaldt 

beskyttelsesstatus. I disse tilfælde meddeles en udlænding asyl, hvis 

vedkommende ved en tilbagevenden til sit hjemland risikerer dødsstraf eller at 

blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling 

eller straf. Bestemmelsen i udlændingelovens § 7, stk. 2 er udformet i 

overensstemmelse med relevante konventionsbestemmelser, herunder navnlig 

Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3 og tillægsprotokol nr. 

6 til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. 

 

En opholdstilladelse meddeles som udgangspunkt for 5 år. 



Midlertidig beskyttelsesstatus 

 

Hvis en person opfylder betingelserne i udlændingelovens § 7, stk. 2, gives 

der i nogle tilfælde såkaldt midlertidig beskyttelsesstatus efter 

udlændingelovens § 7, stk. 3. Det sker, når risikoen for dødsstraf eller for at 

blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling 

eller straf har baggrund i en særlig alvorlig situation i hjemlandet præget af 

vilkårlig voldsudøvelse og overgreb på civile. 

 

En opholdstilladelse meddeles for 1 år.  

 

Opholdstilladelsen kan forlænges første gang efter 1 år. 

Opholdstilladelsen forlænges herefter efter 2 år fra tidspunktet for en eventuel 

forlængelse, hvis det vurderes, at pågældende fortsat har behov for 

beskyttelse. 



Begrænsning i adgangen til familiesammenføring 

 

 

I de tilfælde, hvor en udlænding bliver meddelt midlertidig 

beskyttelsesstatus, er det normalt en betingelse for at opnå 

familiesammenføring, at den herboende udlændings opholdstilladelse er 

blevet forlænget. Det betyder, at der normalt først kan gives 

familiesammenføring efter 1 år. 

 





OPHOLDS-TILLADELSE 

VED OPHOLD EFTER UDL§7: 

VISITERING TIL KOMMUNE – LØBENDE MÅNED 
PLUS 30 DAGE. 



HVILKEN OPGAVE? 
 

Jamen skal de ikke bare behandles 
som alle andre i DK? 





FLYGTNINGE 

 

 

 

HVORFOR ER DE SÅ ANDERLEDES? 









jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16 jan-17 apr-17 jul-17 okt-17 jan-18 

Ikke forsørgere 65 79 89 102 118 135 151 163 183 190 195 212 222 

Forsørgere 71 73 88 99 109 120 129 136 135 146 152 158 159 

0-5 årige 44 46 54 59 64 67 69 70 76 81 80 83 89 

6-11 årige 25 23 29 34 40 45 48 48 52 57 59 55 55 

12-17 årige 10 8 9 16 22 24 28 30 36 38 43 42 43 

Uledsagede 9 11 13 18 17 18 20 24 26 30 33 36 39 

Sum 224 240 282 328 370 409 445 471 508 542 562 586 607 

Beregningsmetode: 

Der er taget udgangspunkt i konkret kendte tal pr. 01.03.2015 

Indregnet konkret udgående i perioden 

Årlig kvote på 161 er skønsmæssigt fordelt på kategorierne 

Indregnet opholdstid på 2 år for uledsagede (gennemsnitlig alder ved ankomst 16 år). Herefter optaget i 
kategorien "ikke forsørgere" 

Indregnet skønnet antal familliesammenføringer på 15 voksne og 15 børn pr. år 



Oversigt over benyttede eller tomme ældreboliger i Hedensted Kommune til 
brug for boligplacering af flygtninge 
 
 
 
 
 
 
 
Rogårdsvej 1a,1b,1c i Aale. Ikke ombyggede. 
Mølleparken 4 og 9 i Stouby, begge ombyggede. 
Smedetoften 8 og 13 i Stouby, begge ombyggede. 
Hybenvej 10 , 12E og 24 i Rask Mølle , ombyggede. 
Hybenvej 12B og 24 i Rask Mølle, ikke ombyggede. 
Hornsyld: 2 boliger 



OPHOLDS-TILLADELSE 

• VISITERING TIL KOMMUNE – LØBENDE 
MÅNED PLUS 30 DAGE. 



Modtagelse af flygtninge fra asylcenter, 
Udlændingelovens §7stk.1 og stk.2 samt 9b eller c: 

 
• Gerne 1 besøg på asylcenteret inden ankomsten til kommunen. Giver 

mulighed for hurtig vurdering af støttebehov, særlige 
opmærksomhedspunkter vedr. boligplacering og navnlig mulighed for at 
vurdere beskæftigelsespotientialet,  tale om praktikmuligheder fra starten 
af. 

• Boligsøgning iværksættes og bolig klargøres. 

• Lokalrådet kontaktes for info om at der kommer nye beboere. Støtte til at 
der kan opnås kontakt imellem dem. 

• Der gives besked til skoleforvaltning, og pladsanvisning(dagpleje, 
børnehave) så snart børnenes aldre kendes. 

• Der oprettes sager og cpr nr, når der kommer papirer fra 
udlændingeservice. 

• Hvis der er børn under 18 år, og der vurderes at være behov for særlig råd 
og vejledning eller behov for særlig støtte efter Serviceloven, tages stilling 
til, om der skal bevilges familiekonsulent fra starten af samt visitation til 
”Stimulancen”. 

 



Modtagelse af flygtninge fra asylcenter, 
Udlændingelovens §7stk.1 og stk.2 samt 9b eller c: 

 

 
• 1-2 medarbejdere til at modtage. familiekonsulent (hvis der modtages 

familier m. børn). 
• Der udbetales første ydelse iht. Integrationsloven. 
• Lægeaftale så hurtigt som muligt, så der forebygges spredning af smitsomme 

sygdomme i institutioner og skoler. 
• Visitation til skole for børnene så snart som muligt efter ankomsten til 

kommunen. 
• Stimulancen giver ”skoleboostning” til skolesøgende børn. 

Familiekonsulenterne støtter forældrene i at kunne give børnene en god 
skolestart. 

• Støtte til indkøb – etablering. 
• Jobcentret tager kontakt. 
• Hurtigst muligt start på sprogskole og  aktivering. Aktivering så vidt muligt i 

praktikker direkte på arbejdspladser. 



Modtagelse af kvoteflygtninge, 
Udlændingelovens §8 

• Samme tilgang som ved andre modtagelser, blot modtages direkte i lufthavnen 

• Bolig er for-etableret 

• Er det vinter, tages brugt overtøj og sko med i lufthavnen 

• Altid grundig lægeundersøgelse umiddelbart efter ankomst til DK for at sikre, at 
der ikke er smitsomme sygdomme eller alvorlige sygdomme i øvrigt. 
Helbredsundersøgelsen består sædvanligvis af flere aftaler med praktiserende 
læge, evt.- tropesygdomsklinik i Århus og evt. speciallæger, tandlæger m.fl. 

 



Praktiske og konkrete opgaver ift. 
nyankomne flygtningefamilier: 

Sundhedstjek: 
Kvoteflygtninge: 

Flygtninge fra asylcentre: 

• Der er ofte brug for hurtig lægeaftale for at få ordineret mere medicin, typisk psykofarmaka, 
og der kan også nemt være behov for hurtig tandlægehjælp pga. tandsmerter og dårlig 
tyggefunktion. 

• Til disse aftaler er der behov for vejledning og støtte. Både hvis der er tale om flygtninge fra 
helt andre verdensdele eller flygtninge med psykiske vanskeligheder som oftest er præget af 
angsttilstande. 

• Desuden er der helt konkret behov for hjælp til at finde vej til lægen eller tandlægen, finde 
ud af hvordan systemet med venteværelse, tidsbestilling mm. fungerer. 

 



Praktiske og konkrete opgaver ift. 
nyankomne flygtningefamilier: 

Etablering: 
• Nyankomne flygtninge har behov for hjælp til etablering. Der er typisk ikke andet end nogle 

tasker med tøj, og hvis det er flygtninge fra asylcentre, …der er ikke møbler og ikke 
køkkenudstyr. 

• Der er behov for at forældrene får støtte til at etablere et hjem, så det svarer til, hvad vi i det 
danske samfund forventer af et hjem med børn. Ofte er der behov for solid råd og vejledning 
og konkret praktisk hjælp for at hjemmet bliver egnet til børn ved at der er børneseng, lidt 
legetøj, skrivebord til skolebørnene og gerne lidt hygge på værelserne, så børnene føler sig 
hjemme. Der kan hos børnene være et stort behov for at ” føle sig hjemme” idet de kan have 
været på farten igennem forskellige lande eller/og have været på forskellige Røde-Kors 
Flygtningecentre, inden de er ankommet til Kommunen. Jo før de føler sig hjemme, jo før er 
der basis for en god indlæring og positive sociale relationer i skole og dagpasning. 

 



Praktiske og konkrete opgaver ift. 
nyankomne flygtningefamilier: 

Hvordan man bor i DK: 
• For nogle flygtningefamilier er de danske boliger med elinstallationer og sanitet ”en helt 

andet verden”, end de er vant til. Det kræver mange, grundige forklaringer og konkrete 
øvelsessituationer, før en familie fra de primitive dele af Afrika kan bruge toilet, bruser, 
håndvask, emhætte, ovn, kogeplader, radiatorer, støvsugere, rengøringsmidler generelt mm. 
Noget som er helt basalt for at man kan få en hverdag i en børnefamilie til at fungere. 

• Affaldshåndtering er også en vejledningsopgave. 

• VIGTIGT: udluftning, varmeforbrug 

 



Praktiske og konkrete opgaver ift. 
nyankomne flygtningefamilier: 

Hygiejne, påklædning, madvaner: 
• Dagligt bad, eller i det mindste bad 3 gange om ugen for små børn. Bleskift, skifte tøj hver 

dag – især undertøj, deodorant til de større børn og de voksne. Ikke en selvfølge for alle. 
Konkret har vi i mange af vores nyeste familier, uanset og det er fra Afrika eller Mellemøsten, 
problemer med at de lugter af sved eller for børnenes vedkommende – af tis. Der er mange 
af kvinderne som ikke dufter som den gennemsnitlige danske kvinde….og børnene har tit 
vådliggerproblematikker ved ankomsten til DK. Også de større børn. 

• ”Spis grønt, groft og spar på fedt og sukker. Sørg for at børnene får en nærende morgenmad 
og en nærende madpakke med frugt og grønt.” En naturlig ting at sige til danske familier, men 
det kan være rigtig svært for familier fra andre verdensdele at få deres madvaner konverteret 
til danske forhold. Ikke destro mindre er det en nødvendighed for at børnene kan trives i det 
danske system, hvor de ofte har lange dage i skole, SFO, børnehave, mens forældrene er på 
arbejde, i aktivering og/eller sprogskole. 

• Påklædning i det danske vejr – at børnene har det rette tøj på så de ikke er begrænsede i 
udfoldelsesmulighederne pga. manglende vintertøj eller manglende gymnastiktøj - - eller at 
de ikke bliver mobbet pga. mærkelig tøjstil a la mellemøsten. 



Praktiske og konkrete opgaver ift. 
nyankomne flygtningefamilier: 

Økonomi 
• Budget-budget- og atter budget. Familierne har alle svært ved at finde ud af deres økonomi 

det første lange stykke tid. Hvordan skal børnefamilieydelsen prioriteres? Opsparinger til 
børnene så skoleture og ferier ikke bliver et problem hver gang.  

• Økonomisk husholdning, indkøb de rigtige steder mm. Tøjkøb- genbrug mm. 

• Igen praktisk råd og vejledning.  



Praktiske og konkrete opgaver ift. 
nyankomne flygtningefamilier: 

Kendskab til lokalområde: 
• Hvor er der legepladser? Hvor kan man lege uden at være i fare pga. trafikken? Hvordan er 

det med at bruge biblioteket og de gratis glæder der findes der for børn og voksne?  

• Hvad med busser – hvordan kommer man fra hjemmet til sygehus, til lægen, til tandlægen, til 

vennerne i en anden by eller til den billigste indkøbsmulighed?  

• Hvordan kontakter man naboen – måske er det ikke en god ide – som første 
kontakt - at banke på uden varsel på sin nabos dør i ældreboligerne, for at få hjælp 
til at læse et brev. 



Praktiske og konkrete opgaver ift. 
nyankomne flygtningefamilier: 

Opgaver for mere samtale- og/eller behandlings indsats: 

• Hvorfor interessere sig for at blive integreret. 

• Vigtigheden af sprogindlæring og arbejdsmarkedstilknytning for de voksne. 

• Introduktion til det danske skole og uddannelsessystem. 

• Introduktion til det danske dagpleje, vuggestue og børnehavesystem. 

• Hvordan får man en hverdag med 2 udearbejdende forældre og 2-7 børn til at 
hænge sammen. 

• Danske normer og uskrevne regler/forventninger til borgere i DK. 

• Hvordan holde fast i sin religion uden at marginalisere sig og børnene fra det 
danske samfund. 

• Sygdomsopfattelse. 

 




