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Ejsa, 11 år
Eksjugoslavien
Ejsa har været 2,5 år i Danmark.
Hvad får dig til at grine?
At lege. Slik.
Hvad er din livret?
Ummm. Pizza. Ummmm. Kage. Og
slikkepind. Og slik. Og vingummi.
Hvad er den bedste film, du har set?
Spøgelser, hi,hi,hi.
Hvad er det for en film?
Det er for børn. Det er sådan en heks,
og jeg kan li’ den.
Er der noget, du ikke kan lide?
Drenge.
Hvorfor kan du ikke lide drenge?
Fordi de er dumme.
Hvad kan du rigtig godt lide?
At lege stikbold – at lege fodbold.
Er der noget, der er slemt ved at bo
på asylcenter?
Jeg vil have stort hus og lejlighed
og tjener. Og ti tjenere, hi hi hi hi hi.
Hvordan er der her?
Ikke så godt.
Hvorfor er der ikke så godt?
Fordi når du sover, så forstyrrer de.
Er der nogen ting, der er godt ved
at bo her på centeret?
Jeg ved det ikke.
Hvad kunne du mest af alt
tænke dig?
Et stor – ammm – Hus.
Hvad kunne du tænke dig
at blive, når du bliver stor?
Lærer.
Kan du lide at gå i skole?
Ja. For man bliver dygtig.
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Mød Ejsa og 31 andre asylbørn
Debatten om børns forhold på asylcentrene har
splittet Danmark på tværs af politiske fløje.
Men hvem er børnene? Læs om dem i dag.
Historien om de danske
asylcentre er historien om
alt for mange mennesker på
alt for lidt plads i alt for lang
tid. Og selv om alle er enige
om, at børn og voksne bliver
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fysisk og psykisk syge af at
bo der, tyder intet på, at der
vil ske nævneværdige forandringer i den kommende tid.
Statsminister
Anders
Fogh Rasmussen (V) har siVEJRET. Tørt
og solrigt med
kun få skyer.
18-23 grader.

den påske to gange slået
fast, at ansvaret for børnenes trivsel er forældrenes.
Som han sagde i går i Folketinget: »Vi taler om sager,
hvor der er givet afslag. Det
betyder, at så har forældrene ansvaret for at vende tilbage, så børnene kan vokse
op under andre forhold«.
Ifølge Fogh skal det ikke
være sådan, »at jo længere
tid man opholder sig i centrene, desto bedre vilkår kan
man tilkæmpe sig, fordi så
bryder hele systemet sammen«.
Det var Foghs partifælle

Ejvind Vesselbo og Henriette Kjær fra de konservative,
der satte ny ild til en gammel debat. De to havde som
medlemmer af Folketingets
Integrationsudvalg besøgt
asylcentrene og var rystede
over forholdene.
»Lige meget hvilken status du har i Danmark – om
du er afvist eller søger asyl –
har vi altså ansvar for, at
dem der bor her, lever under
nogle forhold, som vi kan
forsvare, og det mener jeg
sådan set ikke er tilfældet på
nuværende tidspunkt«, sagde Ejvind Vesselbo 15. april
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til Politiken, og Henriette
Kjær sagde til Ritzau:
»Forholdene på de danske
asylcentre er rystende ringe
og uværdige. Det kan vi ikke
være bekendt at byde andre
mennesker og jeg vil derfor
arbejde på at få forbedret
forholdene hurtigst muligt«.
Anders Fogh Rasmussen
har ikke besøgt centrene, og
har heller ikke »nogen faste
planer vedrørende besigtigelse af asylcentre«.
Men Henriette Kjær står
fast. Hun sagde til Information i går: »Jeg holder fortsat fast i, at de folk, der bor

på asylcentre i Danmark,
dem skal vi behandle ordentlig, uanset hvorfor de er
i landet. Jeg er enig i, at de
voksne har et ansvar i forhold til deres egen situation.
De vil ikke rejse hjem, og det
kan der være så mage forklaringer på. Men én ting er
forældrene, noget andet er
børnene«.
Lea Korsgaard og Olav Hergel
har mødt Kongelundens børn.
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»Når du har boet så lang tid – seks år – i Danmark, ikk’,
og når du ser, at din mor er syg, og din far ikke har
det så godt, så får du slet ikke lyst til at lave noget«
EMIR, 13 ÅR, EKSJUGOSLAVIEN

Agim, 11 år
Kosova

Elmir, 13 år
Kosova

Anonym, 17 år
Irak

Hamza, 11 år
Irak

Har været i Danmark i syv år. Er her sammen med
sin mor og far og fem søskende.

Har været her i fem år. Bor med sin mor og far og en
søskende.

Har været fire år i Danmark med sin familie.

Bor med sin mor og tre andre børn.

Hvad laver du om dagen?
»Spiller computer, spiller lidt fodbold, så spiser jeg, spiller
computer, så går jeg hjem«.
Hvad er den bedste film, du nogensinde har set?
»Det kan jeg ikke huske. Olsen-banden«.
Hvorfor var den god?
»Den handlede om at stjæle banker og alt muligt«.
Hvor mange centre har du boet på?
»9 eller 10«.
Hvad var det bedste?
»Der hvor der var hus og lejlighed«.
Hvorfor var det bedst?
»Der havde man masser af venner, og man havde sine
egne ting, og man skulle ikke slås for at tage computeren
eller lege med spil. Og man havde en masse venner, der
var danskere og alt muligt«.
Hvad er det bedste i verden?
»At bo, som man bor i Danmark. At spille computer, bo i
eget hus og have en hel masse venner«.

Ved du, hvorfor du er i Danmark?
»Aner det ikke«.
Hvorfor tager I ikke tilbage?
»Fordi der er krig. Vi mister vores liv«.
Er der noget, der er godt ved at bo på asylcenteret?
»Ikke en skid«.
Hvorfor ikke?
»Jeg kan ikke forklare dig hvorfor«.

Hvorfor tager I ikke hjem?
»Folk dør hver dag. Der er ikke fred«.
Er der noget godt ved at bo på center?
»Det er der ikke. Venner er godt nok«.
Hvad er dårligt?
»Det dårlige er, at man kan ikke gå i skole«.
Hvad laver du om dagen?
»Jeg sover næsten hele dagen til klokken fem«.
Hvorfor går du ikke i skole?
»Man lærer ikke noget. Det er det samme altid. Der er
ingen elever på min alder«.
Men du har venner uden for centeret?
»Ja, jeg går til breakdance«.
Når du tager ud i byen, fortæller du så, at du bor på
asylcenter?
»Nej«.
Hvorfor ikke?
»Jeg bliver skuffet. Altså måske har de fleste ikke noget
imod det, men ...«.
Hvor siger du så, du kommer fra?
»Amager«.
Skammer du dig over at bo på asylcenter?
»Ja«.

Hvad kan du bedst lide i hele verden?
»Ikke noget. Jeg vil gerne have fred og ro. Jeg har været i
center i rigtig mange år. I seks år«.
Hvordan er det at bo her?
»De råber og skriger på gangene. Hvis jeg kunne bo hos
min far, var det bedre«.
Har du ingen venner?
(Hamza ryster på hovedet).
Du er hele tiden sammen med din mor. Hvorfor?
»Jeg er bange. Jeg må ikke slippe hende«.
Men når nu alle voksne siger, at ingen tager din mor fra dig.
Hvorfor tror du så ikke på det?
»De snyder. De siger bare sådan«.
Savner du din far?
(Intet hørligt svar)
Hvornår falder du i søvn om natten?
»Sådan klokken seks om morgenen«.
Hvad drømmer du?
»Sådan uhyggelige ting. Sådan at der er nogen, der vil
trække min mor fra mig, og så trækker jeg tilbage«.

Anonym, 15 år
Albanien

Anduena, 10 år
Kosova

Faraz, 11 år
Iran

Renida, 9 år
Albanien

Har været her i seks år med sin søster, mor og far.

Fem år i Danmark.

To år i Danmark med far og mor og lillebror.

Er din far og mor raske, eller er de syge?
»De bliver kun dårligere og dårligere«.
Er du ked af det?
»Det er jeg rigtig ked af. Jeg går i byen, og jeg ser nogle
danskere med deres forældre. Og jeg kan se, hvor godt det
er at have sådan en far og mor. Det har jeg ikke«.
Kan du ikke det med din far og mor?
(Intet hørligt svar)
Går du i skole?
»Nogle gange«.
Hvorfor kun nogle gange?
»For jeg kan ikke vågne om op morgenen, for jeg sover
ikke om natten«.
Hvad er dit højeste ønske?
»Mit højeste ønske er et godt liv«.
Hvordan kan du få et godt liv?
»Ved at have en god far og en god mor. De er gode, men de
kan ikke sådan, som jeg vil«.
Hvad kan gøre dig glad?
»Jeg glæder mig over, at jeg har en søster, og jeg kan lide
hende meget«.
Hjælper I hinanden?

Ved du, hvorfor du er i Danmark?
»Fordi jeg har en sygdom, der hedder nyresten. Den kan
man ikke behandle i Kosova som i Danmark«.
Du ser rask og glad og køn ud?
»Ja. Jeg er lige startet i dansk skole. I dag«.
Hvorfor er det bedre at gå i dansk skole?
»For der lærer man mere«.
Er der noget, der er godt ved asylcenteret?
»Ja, man får mange venner«.
Hvad hedder dine bedste venner?
»Jeg har mange bedste venner«.
Hvad er det værste ved asylcenteret?
»At man skal bo i et værelse. At man skal dele køkken med
alle mulige«.
Hvad skal du lave, når du bliver stor?
»Når jeg bliver gammel, så skal jeg blive læge. Og når jeg
bliver 18-17 år, så vil jeg gerne blive sanger«.
Hvad kan gøre dig glad?
»Hvis hele min familie bliver rask, og vi ikke skal bo mere i
centeret«.
Hvad kan gøre dig ked af det?
»Hvis vi skal bo resten af livet i centeret«.

Har været i Danmark i syv år. En søster på fire år og
en mor og en far.
Er der noget, der er godt ved at bo på centeret?
»Bare fodboldbanen«.
Er der noget, du ikke kan lide?
»Jeg kan ikke lide at gå rundt her og se tv. Jeg kan ikke
lide det. Og man er alene her nogle gange«.
Har du nogen venner her?
»Ja. Exer, Rajmond, Arbi, Agim«.
Hvad laver i?
»Vi laver hus oppe i et træ«.
Hvad er det bedste ved asylcenteret?
»Klubben«.
Hvad er det værste?
»Negativ«.
Hvad er dit højeste ønske i verden?
»Positiv«.
Hvad ville der ske, hvis I fik positiv?
»Vi ville få et hus, så kunne vi få nogle blomster og alt
muligt. Og computer. Og mit eget værelse«.
Hvad kunne du tænke dig at blive, når du bliver stor?
»Politi. For man får mange penge, og man kan tage
tyven«.

Ved du, hvorfor du er her i Danmark?
»Ja, fordi min far skal blive rask«.
Hvad fejler han?
»Han har sygdom i ryggen«.
Hvad kan du godt lide?
»Basketball«.
Hvad er din livret?
»Pizza«.
Hvad kan gøre dig rigtig glad?
»Når min far bliver rask«.
Hvad ville du ønske dig allermest i hele verden?
»Alle mennesker skulle være raske«.
Hvad kunne du tænke dig at være, når du bliver stor?
»Læge«.

