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Hvad er Udtaler?
Udtaler er en meningsdanner-uddannelse for unge med 

flugterfaringer, som gerne vil sætte deres præg på 
samfundet. Uddannelsen har hidtil kørt over to om-

gange i foråret 2021 og 2022, hvor de unge har snakket, dis-
kuteret, provokeret, inspireret og nytænkt, hvordan demo-
kratisk deltagelse kan se ud. I fællesskab er der blevet skabt 
et trygt og stærkt rum, hvor de unge har lært en masse om, 
hvordan den offentlige samtale foregår og, hvordan de kan 
tage del og påvirke den på hver deres måde. Det er ikke altid 
nemt og trygt at indgå i den offentlige debat, derfor har de 
unge fået redskaber til, hvordan de har kunne sætte deres 
egne grænser og er samtidig blevet bedt om at finde ud af, 
hvilke måder de har lyst til at deltage på. Nogle har skrevet 
taler, digte og debatindlæg, mens andre har lavet deres egne 
events, film og podcasts som en del af deres meningsdan-
ner-uddannelse. I løbet af de to år har de unge blandt an-
det deltaget på Folkemødet på Bornholm, Roskilde Festival, 
Ungdommens Folkemøde og i selve Operaen.

Leder

Som projektleder i DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ung-
dom har jeg haft den meget store ære og det store privile-
gie at få lov til at møde nogle af de mest modige, kloge og 
inspirerende unge mennesker, jeg hidtil har mødt i mit liv. Nu 
får du, som læser af denne avis lov til det samme. Jeg håber, 
at du vil gå til denne avis med det samme engagement, som 
Abdullah, Ahin, Ahmad, Ali, Aya, Beri, Fadia, Fidan, Haya, 
Ibrahim, Israa, Jawaher, Lina, Maya, Mursal, Nadia, Rag-
hda, Rahima, Rolin, Salah, Serdar og Zuhal har gjort, da de 
skulle skabe indholdet til denne avis. 

En af grundene, til vi sammen valgte at lave vores egen avis, 
er på baggrund af den underrepræsentation og misrepræ-
sentation, som finder sted af såkaldte ‘ikke-vestlige indvan-
drere og efterkommere’ i mediebilledet. I april 2022 udgav 
Ansvarlig Presse en rapport, som viste at repræsentationen 
af den kategoriserede gruppe af individer udgjorde 14 % af 
befolkningen i Danmark, men i mediebilledet blot udgjorde  
3,5 %. Når det kommer til unge med flugterfaringer, har vi 
ikke de præcise tal på, hvilken medierepræsentation, der 
findes. Vi ved til gengæld, at det sjældent er disse unge, der 
bliver inviteret ind til at dele deres perspektiver på de ting, 
som fylder mest for dem. Der bliver derimod talt meget om 

dem og på vegne af dem. Derfor har vi sammen valgt at tage 
sagen i egen hånd og håber ydmygt at kunne ændre lidt på 
dette med denne avis.  

Indholdet i avisen er skabt af forskellige individer med hver 
deres historier og perspektiver. De har deres forskelle, mens 
de på samme tid deler en masse i mellem sig. Alle de unge 
har skulle starte et nyt liv her i Danmark, hvor de i dag på 
samme måde som andre unge, er en del af samfundet. I avi-
sen kan du dykke ned i to udstillinger, som omhandler deres 
drømme og deres følelse af hjem.

På trods af deres gå-på-mod og vilje til at følge deres drøm-
me og skabe et nyt hjem, så er det en gruppe af individer, 
som også har det tilfælles, at deres skæbner desværre ikke 
altid er i egne hænder. De er ramt af de strukturer i Dan-
mark, som betyder, at mange unge med flugterfaringer lever 
et liv i midlertidighed, hvor deres opholdstilladelse skal for-
nyes hvert andet år. En situation, som skaber utryghed og 
ustabilitet på et tidspunkt i livet, hvor der er allermest brug 
for ro til at kunne udvikle sig og gå de veje i livet, som man 
kunne ønske sig.

Med en uvis fremtid, har det derfor været meget specielt 
for mig at opleve, hvordan de unge gang på gang vælger at 
forholde sig til deres liv, deres fremtid og det at handle. En 
fællesnævner for dem alle er, at de virkelig ønsker at skabe 
forandring. Det næste, som går igen, er, at de rigtig gerne vil 
skabe forandring for andre. Det er sjældent, at det handler 
om dem først og fremmest. Oftest er det mere et spørgsmål 

om, hvordan de kan skabe 
bedre muligheder for andre.

Abdullah, Ahin, Ahmad, 
Ali, Aya, Beri, Fadia, Fidan, 
Haya, Ibrahim, Israa, Ja-
waher, Lina, Maya, Mursal, 
Nadia, Raghda, Rahima, Ro-
lin, Salah, Serdar og Zuhal 
har derfor min største re-
spekt. Jeg håber, at du som 
læser vil lytte til det, de har 
på hjertet at dele med dig i 
avisen her. Jeg håber også, 
at du vil tage situationerne 
ind og tænke over, hvordan 
du kan vælge at handle på 
de indtryk. Det har deres 
indhold i hvert fald fået mig 
til at gøre. Jeg har tænkt 
over og tænker stadigvæk 
over, hvordan jeg kan blive 
bedre til handle på at skabe 
forandringer, som først og 
fremmest er for andre end 
mig selv.

Udtaler
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I september 2022 brugte 12 Udtalere en weekend sammen i 
Aarhus, hvor de skabte størstedelen af indholdet til denne 
avis. Dem kan du møde på disse to sider. 

Yderligere har 10 Udtalere været med til at skabe indholdet til ud-
givelsen. De portrætteres ikke på siderne her, men blot ved navn, 
der er tale om: Abdullah Sakka, Ahin Ibrahim, Ali Bako, Aya Ha-
san, Beri Sido, Fidan Yousef, Israa Kanoun, Maya Alghazali, Rahi-
ma Abdullah og Zuhal Khosrawi. 

Mød Udtalerne
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6 Hjem

Det at have et hjem er et fundamentalt behov for, 
at vi kan trives som mennesker.  Men hvad vil det 
egentlig sige at have et hjem? Hvad gør at noget 

føles som hjem og hvorfor er det vigtigt, at italesætte 
hvad hjem er? 
 
I denne sektion vil Udtalerne gennem deres artik-
ler, podcasts, taler og digte give deres indblik i disse 
spørgsmål. Følelsen af hjem kan nemlig være anderle-
des, når man er ung med flugterfaringer. 

Hjem
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Jeg ønsker en fair flygtningepolitik for alle
Ahmad har i forbindelse med Udta-
ler-forløbet holdt en tale, som sætter 
fokus på den manglende anerkendel-
se fra samfundet, og hvordan dette 
påvirker hans følelse af at høre hjem-
me i Danmark. Ydermere sætter Ah-
mad fokus på, hvordan asylsystemet 
indskrænker menneskers frihed, ret-
tigheder og drømme. Talen blev holdt 
til Ungdommens folkemøde i 2022. 
 
Jeg vil gerne have, at I reflekterer 
over, hvad hjem betyder for jer, og 
hvornår man betragtes som dansk?  
Det har jeg været tvunget til, lige si-
den jeg flygtede. 

Når jeg hører ordet hjem, så tænker 
jeg på personlige ting såsom fotoal-
bum, familie og andre ting, som for-
tæller noget om, hvem vi er og hvad 
vores historie er. Det har nemlig en 
stor betydning for min følelse af at 
høre hjemme. Det betyder meget for 
hjemfølelsen, at man føler sig vel-
kommen. At man kan mærke, at man 

er ønsket og er anerkendt. Det kan 
både være hos familien, ens venner 
eller i det land man bor i. 

Land? Ja det er rigtigt, fordi jeg fø-
ler egentlig, at jeg hører hjemme i 
Danmark.  Jeg har eksempelvis mine 
venner, Martin og Lars, jeg har mine 
kollegaer Christina og Mohammed i 
Danmark. 
 
Jeg har gået på gymnasiet, jeg be-
taler skat, min straffeattest er ren 
og ja kære venner, jeg elsker rug-
brød. Jeg arbejder som sikkerheds-
vagt, og jeg har en drøm om at blive  
politibetjent en dag. Men måske 
forbliver det bare en drøm, fordi det 
næsten er umuligt for mig at blive 
dansk statsborger. 

Men er jeg dansk?
Tilsyneladende ikke, hvis man spør-
ger regeringen. I politikernes øjne 
er hjem for mig ikke Danmark, men 
Syrien. Nemlig et land i krig. 

Kære politikere
Giv unge flygtninge muligheden og 
lad vær med at tage deres drømme 
fra dem, vi bidrager nemlig til det 
danske samfund. Vi er her på lige 
fod med andre danskere, og vi øn-
sker at deltage aktivt i det danske 
samfund i håb om at skabe en bedre 
fremtid for os alle. 

Jeg ønsker en fair politik for alle 
flygtninge, en fair lov fremfor en 
særlov. I 2016 flygtede jeg med et 
håb om et nyt liv uden forfølgelse 
og frygt. Jeg forlod alt for at kunne 
overleve.  
 
Vores kære politikere synes, at vi 

flygter for sjov. De mener ikke, at 
vi fortjener den samme behand-
ling, som andre flygtninge får. Det 
er åbenlys forskelsbehandling. 
Virkeligheden er, at alle mennesker 
på flugt ligner hinanden. Vi flygter 
ikke for sjov! 

Da jeg var 14 år, skulle jeg arbejde 
12 timer om dagen i Egypten. Da 
jeg var 14 år, mistede jeg syv fami-
liemedlemmer på en dag, og da jeg 
var 14 år, troede jeg, at min far var 
død. Det glemmer jeg aldrig. 

Vi har brug for anerkendelse, vi har 
brug for, at I giver os en chan-
ce for, at vi kan føle os danske og 
hjemme i Danmark, fordi Danmark 
er en del af vores identitet. Denne 
kamp er ikke tabt, før vi har vun-
det, for sammen er vi stærkere. 

Mit navn er Ahmad, og jeg ønsker 
et Danmark for dig, mig og os. 

Virkeligheden er, at alle 
mennesker på flugt lig-
ner hinanden. Vi flygter 
ikke for sjov!

- Ahmad

”
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Varmen og kærligheden
Jawaher Mohammed udtrykker, at hjemfølelsen rummer 
forskellige aspekter, og det derfor kan være svært at defi-
nere hjem som værende et bestemt sted. Hjem kan nemlig 
både være noget fysisk og følelsesmæssigt forankret.  
 
Krigen i Syrien i 2011 har været med til at ændre folks 
skæbner. Mange har mistet deres hjem, mange har mistet 
familie og mange har mistet en del af sig selv.
 
Jawaher Mohammad er en ung syrisk kvinde, der flygtede 
fra den kurdiske by i Syrien, Qamshlo. Hun kom til Danmark 
som 17-årig med hendes mor og seks søskende for seks år 
siden gennem familiesammenføring med hendes far. I dag er 
Jawaher 24 år, og i løbet af seks år har hun lært det danske 
sprog, gennemført gymnasiet og begyndt at uddanne sig in-
den for Offentlig Administration. 
 
”Hjem er der, hvor man føler sig tryg og elsket. Så længe jeg 
har min familie ved siden af mig, så er det et rigtigt hjem”, 
ifølge Jawaher. 
 
Ifølge hende kan hjem både være noget fysisk og følelses-
mæssigt. Det kan være barndomshjemmet, eller der hvor 
hun har et netværk, hvor personerne spiller en aktiv rolle i 
følelsen af hjem. ”Maden er også med til at give følelsen af 
hjem, da duften af arabisk og kurdisk mad giver varmen og 
kærligheden”, siger Jawaher. 
 
For Jawaher er det vigtigt at italesætte, hvad hjem er, fordi 
hjem ikke behøver at være det sted, man er født og opvok-
set: ”Det er vigtigt at mennesker forstår, at hjem er ikke det 
sted, man er født. Man kan sagtens skabe et nyt hjem et 
helt nyt sted”, udtrykker hun. 

Hun vil gerne realisere sin drøm om at købe sit eget hjem. 
Danmark kan sagtens være et hjem for alle nyankomne, da 
de nu har deres nye sociale netværk og liv i Danmark.

Et sted hvor man føler 
sig tryg og elsket
Rolin Mohammed Ali be-
handler i sin artikel nog-
le af de udfordringer, som 
mange unge med flugter-
faringer går igennem, når 
de prøver at etablere sig 
i nye omgivelser. Følelsen 
af hjem får således en helt 
anden betydning, idet man 
som ung er tvunget til at 
omstille sig gang på gang.  
 
Krigen i Syrien drev hund-
redvis af mennesker på 
flugt. Tusindvis af familier 
flygtede fra deres hjem. For 
nogle var det alene, og for 
andre var det sammen med 
familien.
 
For Rolins vedkommende, 
flygtede hun alene fra Sy-
rien for at undgå tilslutning 
til det syriske regime. For-
ældrene havde ikke mulig-
hed for at flygte, og de blev 
derfor boende i deres hjem 
i den nordlige del af Syri-
en. For de tre søskende var 

der ikke længere noget, der 
hed skole, barndomshjem, 
venner og forældre. De hav-
de forladt alt, og i det land 
de kom til, blev de kaldt for 
‘flygtninge’. Det hjem, der 
forenede hele familien under 
samme tag, findes ikke læn-
gere for dem. De er derfor 
nødt til at skabe sig en ny 
tilværelse.  
 
Spørger du Rolin i dag, hvad 
definitionen af ”hjem” er, vil-
le hun beskrive det, som “et 
sted hvor man føler sig tryg 
og elsket.” Igennem sin tid 
i Danmark har Rolin opholdt 
sig flere steder i landet 
blandt andet i et midlerti-
digt hjem som Sandholm-
lejren.  

Rolin bor til daglig sammen 
med sin ældste bror i en lej-
lighed i Holbæk, som hun 
betragter som sit nye hjem. 
Rolin har et godt kendskab 
til sine naboer og trives til 

daglig i boligkvarteret. Det 
minder hende om naboerne 
i Syrien, fordi de er imøde-
kommende og snakkesageli-
ge, hvilket er med til at ska-
be tryghed i Rolins hverdag.  
 
Omgivelserne og netværket 
i Holbæk skaber ubevidst 
for hende en tilknytning til 
området. Alle de gode ture 
og mennesker kan hun ikke 
undvære. ”At føle sig hjem-

me” er ikke nødvendigvis 
et fysisk sted som et hjem i 
Syrien. Det kan også være 
noget følelsesmæssigt, som 
ikke er synligt, og som kan 
være svært at beskrive.” 

For Rolin er det vigtigt, at 
italesætte hvad hjem er for 
hende. Hun mener ikke, at 
der hvor man er født, er per-
sonens permanente hjem, 
da omstændighederne kan 

ændre sig med tiden, og 
man derfor kan være nødsa-
get til at  flygte fra den ene 
rede til den anden. 

At flygte kan ske for enhver, 
om det er på grund af krig, 
klimaforandringer eller poli-
tiske årsager. ”Et menneske 
uden hjem og familie er intet 
værd i verden.” Hertil tilføjer 
Rolin: ”Krigen stjal alle de 
basale rettigheder fra mig. 
Jeg ønsker ikke, at andre 
skal opleve dette.” 
 
Det er en helt grundlæg-
gende rettighed, som Rolin 
ønsker for sig selv, og man-
ge andre, som står i samme 
situation.  
 
Drømmen for den unge kvin-
de er, en dag at forenes med 
sine forældre, hvis myndig-
hederne tillader det.” Jeg 
blev i Syrien, indtil mit hjem 
ikke længere var trygt. Nu 
har jeg et hjem i Holbæk.” 

Rolins opråb til alle unge i 
Danmark er, at unge skal 
modtages med åbne arme, 
medmenneskelighed og for-
ståelse.

Krigen stjal alle de basale rettigheder 
fra mig. Jeg ønsker ikke, at andre skal 
opleve dette.

- Rolin
”



mener også, at følelserne 
spiller en stor rolle i det at 
føle sig hjemme. Følelsen af 
at have sin familie og venner 
ved siden af sig. Kærlighed 
og anerkendelse kan også 
give en følelse af tryghed. 

Ahmad har mistet hjemfø-
lelsen efter krigen i Syrien, 
men hjemfølelsen fik igen 
en betydning, da han kom til 
Danmark, fordi han endelig 
føler sig hjemme igen. 
I 6 år gik han på gymnasi-
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Hjem er det sted, man føler sig velkommen

For Ahmad Shukri Al Ali er et fysisk hjem ikke ensbetyden-
de med, at man føler sig hjemme. Følelsen af, at blive aner-
kendt, set og hørt, er nogle faktorer, som bidrager til hjem-
følelsen. Det er således noget, vi alle definerer i interaktion 
og omgang med hinanden.  

Vi flygter ikke for sjov.
 
Når man flygter, så har man 
ikke et hjem længere. Krigen 
har været med til at ødelæg-
ge mange hjem. Den før-
ste ting man kommer til at 
tænke på, når man taler om 
tryghed, er hjem.  
 
”Men har jeg overhovedet et 
hjem?”, spørger Ahmad.  

Ahmad Shukri Al Ali er en 
ung fyr, som flygtede fra 
Syrien til Danmark i 2016. 
Ahmad har forladt alt for 
at kunne overleve og skabe 
sig et nyt liv.  For Ahmad er 

hjem dét sted, man føler sig 
velkommen, og der hvor man 
bliver anerkendt. Hjemfølel-
sen sker, når man føler sig 
tryg et sted, lige meget om 
det er i et land eller i et hus. 
 
Ahmad uddyber, at hjem 
både kan være fysisk og 
følelsesmæssigt forankret: 
”Når jeg hører ordet hjem, 
kommer jeg til at tænke på 
personlige ting, eksempelvis 
fotoalbummer, venner, fami-
lie eller et land”. 
 
For Ahmad er det selvføl-
gelig vigtigt at have fysiske 
symboler for hjem, men han 

et og i dag arbejder Ahmad 
som sikkerhedsvagt og er 
selvstændig ved siden af. 
Ahmed drømmer om at være 
politibetjent en dag. 
 
”Men har jeg et hjem i Dan-
mark?”, spørger Ahmad. 
Ifølge politikerne er Ahmads 
hjem i Syrien, som er et land 
i krig. Ahmad mener, at han 
stadig ikke har fundet sit 
hjem, da han risikerer at bli-
ve sendt tilbage og miste alt 
endnu en gang. 
 
Det er forskelligt, hvad der 
påvirker menneskers hjem-
følelse. Hjemfølelsen er ikke 
noget, man kan bygge sig 
til, men noget man kan på-
virke gennem handlinger, 
adfærd og i omgangen med 
hinanden. 
Min drøm om et hjem inde-

bærer et trygt sted at være, 
at blive elsket og at blive an-
erkendt. 

Mit drømmehjem er et sted, 
hvor jeg er sammen med de 
personer, jeg elsker såsom 
min familie.  

Min drøm om et 
hjem indebærer 
et trygt sted at 
være, at blive el-
sket og at blive 
anderkendt.

- Ahmad

”



Jeg har valgt to ting, der symboliserer 
hjem for mig. Den første er min familie. 
For mig er familien meget vigtig for at 
man kan føle sig hjemme. Familien giver 
tryghed og kærlighed. Det er vigtigt, at 
have følelsen af, at der er nogle som støt-
ter mig når jeg har brug for det. Det er 
min familie, som fejrer min succes og min 
glæde. 

Den anden ting er min elskede kat. Hun 
hedder Caramella og hun betyder rigtig 
meget for mig, da hun er meget kærlig. 
Caramella har været med mig gennem 
tykt og tyndt og hun giver varme til mit 
hjerte og liv. Den følelse hun giver mig, 
når jeg træder ind af døren og hun kom-
mer løbende, er uvurderlig. Hun giver liv 
til huset, hvilket gør det til et hjem.  

Fadia

Ibrahim
Min bolig er der, hvor jeg kan være mig 
selv uden for meget stress, undtagen, 
når jeg har eksaminer. Min bolig er også 
der, hvor jeg føler mig i sikkerhed, hvor 
jeg kan slappe af og hvor jeg kan gøre, 
hvad jeg har lyst til. 
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Lina
Dette billede symboliserer hjem for mig, 
fordi min familie betyder meget, og med 
dem føler jeg mig hjemme og tryg. Hjem 
for mig betyder ikke det sted, man bor, 
men de personer jeg bor sammen med, 
som er min familie. Da krigen startede i 
Syrien, flygtede mig og min familie fire 
gange mellem forskellige byer, og den 
femte gang flygtede vi til Danmark. På 
den måde har vi aldrig boet et fast sted. 
Vi har været gennem meget svære ti-
der under krigen i Syrien, men også her i 
Danmark, men sammen har vi altid været 
stærke og støttende overfor hinanden.

Min bamse er en gave fra min 17-års fød-
selsdag. Jeg fik den d. 6. marts 2011 før 
den syriske revolution og før alt ændrede 
sig. Bamsen er alt jeg har tilbage fra mit 
tidligere liv i Syrien. Den minder mig om 
mit hjem, værelse og den giver mig fø-
lelsen af stabilitet. Jeg tog bamsen med 
mig, da jeg rejste, hvor den blandt andet 
var med mig på båden og på asylcentret. 
Når jeg krammer og dufter til den, er det 
som at rejse tilbage i tiden og huske alt 
der skete.

Haya

Jeg har mistet meget under krigen, men 
det jeg har, er de minder, som hænger på 
væggen. Billederne symboliserer hjem 
for mig. Mange af dem som er på bille-
derne lever ikke længere, men så har jeg 
dem hængende på væggen for at mindes 
dem. Billederne er fra Syrien og Irak.

Jahawer Ahmad
For mig betyder min mor hjem, kærlig-
hed og tryghed. Jeg har lært meget om 
mig selv gennem min mor og hun har-
gjort mig til den person jeg er. Jeg kan 
ikke beskrive min kærlighed til min mor. 
Når jeg er sammen med min mor, så er 
jeg hjemme og føler mig tryg.

Hvad symboliserer hjem for dig?
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Rolin
For mig er hjem det sted, jeg har min Saz, 
fordi den minder mig om min barndom, 
hvor min far spillede for mig. Den har 
også stor værdi, fordi den er et symbol på 
min kultur.

Når jeg hører ordet hjem, så tænker jeg 
på personlige ting såsom fotoalbum, fa-
milie og venner, men for mig er det vig-
tigste, at blive elsket. Det betyder meget 
for hjemfølelsen, at jeg føler mig velkom-
men. At jeg kan mærke, at jeg er ønsket 
og at jeg bliver anerkendt, der hvor jeg er. 
Det kan både være hos familien, hos ven-
ner eller i et land.  

Hjemfølelsen er ikke noget, som bare ek-
sisterer, det er noget, som påvirkes gen-
nem handling, adfærd og i interaktion 
med hinanden. Hjertet symboliserer kær-
lighed, livets centrum, sjælen og følelser. 

Mursal
Jeg har valgt en fodbold. Den har så 
meget betydning for mig, og den sym-
boliserer i den grad hjem for mig. Jeg 
har spillet fodbold, siden jeg var seks 
år, hvor jeg også spillede i eliterækker-
ne i Syrien. På det tidspunkt levede jeg 
i min drømmeverden. Fodbolden gjorde 
hjemmet til et hjem. Jeg var det glade-
ste menneske i hele verden, og der var 
ikke noget eller nogen, der kunne tage 
den glæde fra mig. Fodbolden indehol-
der kærlighed, taknemlighed, glæde, 
positiv energi og store drømme.

Salah

Dette er en plante, der betyder rigtig 
meget for mig. Jeg har den i mit hjem i 
København og jeg havde den også i mit 
hjem i Kobane, i Syrien. Selvom det bare 
er en plante, så har den betydet meget, 
og har stor værdi for hele familien.

SerdarRaghda
Jeg har valgt tre ting, som symboliserer 
hjem for mig: Mine bøger, min seng og 
min familie. Bøger giver mig følelsen af 
varme, motivation og inspiration til livet. 
Sengen er det dejligste sted, hvor jeg fø-
ler mig tryg og behageligt tilpas. Jeg har 
også valgt familien, fordi de altid støtter 
mig og giver mig følelsen af hjem.



12 Midlertidighed

Midlertidighed, og det at leve under midlertidi-
ge forhold, er noget som Udtalerne på hver de-
res måde, har været nødt til at forholde sige til. 

Det, at leve i midlertidighed, påvirker på mange måder 
menneskers trivsel, også når det kommer til spørgsmål 
om mental sundhed, uddannelse eller fremtid.

   
I den forbindelse har Udtalerne delt deres oplevelser af 
konsekvenserne af at leve i midlertidighed i Danmark. 

Midlertidighed
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Hvad betyder midlertidighed egentlig?

Hvad vil det sige at leve i midlertidighed? Hvilken position 
er det vi, som samfund placerer disse unge mennesker i? 
For Ibrahim Rached har det en helt konkret betydning at 
leve under midlertidige forhold. Det betyder, at der er en 
konstant usikkerhed om, hvad fremtiden bringer. 
 
Når man først hører ordet midlertidighed, så vil der oftest 
være forskellige definitioner. Men hvad betyder midlerti-
dighed egentlig? Svaret kan variere fra person til person, 
alt efter hvilken baggrund og erfaring man har. For en med 
flugterfaring, så har ordet en helt konkret betydning. Mid-
lertidighed omkranser problematikker, såsom midlertidig 
opholdstilladelse. En midlertidig opholdstilladelse definerer 
på mange måde ens nuværende position i samfundet, men 
er samtidig også definerende for fremtiden. 

Hvis man stillede spørgsmålet til en almindelig person, en 
person som har haft et helt almindeligt liv. En der gik i skole, 
har boet det samme sted indtil man blev 18 år og som heref-
ter vælger at flytte hjemmefra. 

For netop denne person betyder midlertidighed blot, at man 
har brugt de første 18 år af ens liv som hjemmeboende, ind-
til man har bestemt sig for at flytte hjemmefra.  

Men hvad betyder det at have midlertidig opholdstilladelse? 
Ved alle det? 
  
Der er mange folk, som ikke ved hvad det indebærer, hvilket 
er med til at gøre det svært at snakke om. Selv for dem, som 
lever under midlertidige forhold. Forestil dig en person som 
lever i konstant usikkerhed, en person som lever et ustabilt 
liv og en person som ikke ved, hvad det betyder at have et 
hjem. 

En person, som ikke har medbestemmelse på hvilket arbejde 
eller hvilken uddannelse man kan tage. Alt dette på grund 
af usikkerheden omkring om ens opholdstilladelse bliver 
fornyet eller bliver afvist. Os med flugterfaringer i Danmark 

søger efter et liv i sikkerhed, 
ikke kun sikkerhed i forhold 
til raketter og bomber, men 
også i forhold til mental sik-
kerhed. Hver gang udlæn-
dingepolitikken strammes, 
nye dumme regler bliver 
oprettet eller når jeg hører 
fra andre mennesker, som 
får frataget deres opholds-
tilladelse, så tænker jeg ofte 
på, om det bliver mig næste 
gang? 

Det frustrerer mig, at min 
uddannelse ikke rækker til 
at få permanent opholds-
tilladelse og jeg føler tit, at 
det er spildt arbejde. Måske 
skulle jeg have valgt at ar-
bejde istedet, så vi kunne-
sikrer os permanent ophold. 
Måske er det for sent nu?

Hver gang udlændingepolitikken stram-
mes, nye dumme regler bliver oprettet 
eller når jeg hører fra andre mennesker, 
som får frataget deres opholdstilladelse, 
så tænker jeg ofte på, om det bliver mig 
næste gang? 

- Ibrahim

”



skal jeg vente på udlændingestyrelsens vurdering, om jeg 
kan blive her eller ej. Siden jeg besluttede mig for at flygte 
fra Syrien, har jeg lært, at alt er midlertidigt.  
 
Eksempelvis i min hverdag prøver jeg ikke at købe møbler 
eller ting, der vejer for meget, eller som kan være svære at 
sælge, i tilfælde af, at jeg er nødt til at flytte igen. Når jeg 
hører, at der er nye regler om permanent opholdstilladelse, 
rammer det mig meget. Jeg bliver ked af det, sur og frustre-
ret. Jeg kan ikke planlægge som andre mennesker. At drøm-
me om familie og andet og miste det igen er hårdt.   
 

Permanent opholdstilladelse er det første skridt til et mere 
stabilt liv for flygtninge i Danmark. Det kan sikre dem mulig-
heden for at bygge et nyt holdbart hjem i Danmark. Stres-
sen omkring udvisning, integration og en ustabil fremtid vil 
således blive reduceret. 

Det er vigtigt at tale om mental sundhed, fordi det et emne, 
der er forsømt. Nogen er kommet alene til Danmark, og for 
dem har det betydet, at de måske ikke har nogen at tale med 
det om. Det  resulterer tit i en følelse af ensomhed. Til de 
mennesker vil jeg sige: Du er ikke alene med disse følelser! 
Lad os give dem håb og anerkendelse. Det er svært at tale 
om min egen historie og erfaringer, især når det drejer sig 
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Personligt føler jeg, at mit liv i Danmark er på lånt tid

Hvordan påvirker midlerti-
dighed vores mentale sund-
hed? Hvorfor er det vigtigt 
at tale om mental sundhed? 
Hvordan kan vi, som sam-
fund, blive bedre til at om-
favne vores forskellige for-
udsætninger i livet? Haya 
Termanini og Serdar Ahmed 
deler her ud af deres per-
sonlige erfaringer til netop 
disse spørgsmål. Det har 
udmundet sig i to artikler. 
 
 
 
 
 
Hvad betyder mental sund-
hed? Først og fremmest at 
jeg har det godt, at jeg ikke 
er presset, at jeg bliver set 
som den jeg er, at jeg mær-
ker at jeg har en stemme og 
at den bliver hørt.  

Forholdet mellem uddan-
nelse og generel trivsel i 
Danmark fylder meget i min 
hverdag. Jeg tænker tit over 
min hverdag og de udfor-
dringer, der kan opstå. Jeg 
har ikke så meget overskud 
til at studere og arbejde, og 
heller ikke overskud til at 
være en aktiv del af sam-
fundet, fordi konsekvenser-

Jeg håber, min stemme 
en dag bliver hørt

ne kan være store. Det går 
således ud over min menta-
le sundhed, at jeg altid skal 
tænke på, at jeg ikke har et 
dansk pas. Jeg kan ikke rej-
se frit, jeg har ingen stemme 
i samfundet og jeg kan ikke 
stemme, når der er valg. På 
den måde påvirker midlerti-
dighed min mentale sund-
hed.  

Jeg mener, at mennesker 
der har permanent opholds-
tilladelse tager det for givet. 
De skal på sin vis ikke tænke 
over deres position i sam-
fundet. De kan nemlig føle 
sig trygge. Netop tryghed 
betyder meget for mig, især 
fordi jeg har familie her. 
Hver gang nogen får afslag 
på forlængelse af deres op-
holdstilladelser, bliver jeg 
mindet om midlertidigheden 
i min situation.  
 
Det hjælper mig meget at 
tale højt om tingene, spe-
cielt når det kommer til at 
tale om mental sundhed. 
Jo mere man taler om det, 
desto nemmere og mindre 
skamfuldt bliver det at tale 
om. Nogle gange er jeg i 
tvivl, om jeg skal dele ud af 
mine erfaringer: Nogle ting 

er meget personlige, og ved 
at dele ud af det, er jeg ban-
ge for, at det påvirker min 
mentale sundhed. Men det 
er vigtigt at tale om, selvom 
det kan være hårdt og fru-
strerende til tider. Modsat 
når man deler sine tanker 
med mennesker, man ken-
der, så opstår der frygt for, 
hvad fremmede mener og 
tænker, om det jeg deler. Da 
de ikke kender mig, frygter 
jeg, at de ikke forstår mit 
budskab, og at de derfor får 
et dårligere indtryk af mig.  
Det er specielt hårdt, når 
jeg har delt noget og fået en 

anden reaktion, end den jeg 
håbede på. Det kan påvir-
ke mit selvværd, og det kan 
være svært at lægge sådan 
en oplevelse fra sig og kom-
me videre. Ikke desto min-
dre, så fortsætter jeg med, 
at dele mine personlige er-
faringer i offentligheden.  

Jeg gør det, fordi jeg håber, 
at folk kan lære noget af 
mine oplevelser og erfarin-
ger. 

Jeg håber også, at jeg kan 
vise folk, at det er okay at 
fejle, fordi det er på den 
måde vi lærer bedst.

Artikel af Serdar

Artikel af Haya

Min stemme er min magt, og jeg føler 
mig stærkere, når jeg deler min historie. 
Jeg skaber forandring, når jeg deler den.

- Haya

Midlertidighed betyder, at 
man aldrig kan føle, at man 
hører til det sted, man bor. 
Mennesker på flugt har for-
ladt deres hjem og alt det, 
de kender til. Ønsket er 
derfor at opbygge et nyt liv, 
som kan kaldes for “hjem”. 
For at kunne komme dertil, 
har de som mennesker brug 
for stabilitet. Disse menne-
sker har allerede PTSD på 
grund af krig, flugt og an-
det, og den ustabile situa-
tion påvirker deres mentale 
sundhed. 

Jeg er flygtning. Personligt 
føler jeg, at mit liv i Dan-
mark er på lånt tid. Jeg ved, 
at der er en stor risiko for, at 
jeg kan miste alt, hvad jeg 
har opbygget indtil nu. Det 
er blandt andet på grund af 
det, som står i mit pas, og 
på grund af min opholds-
tilladelse der udløber hvert 
andet år.  Hvert andet år 

om min rejse til Danmark, 
oplevelserne på båden og 
den generelle situation for 
flygtninge i Danmark. Det 
er noget, som påvirker mig, 
men det er også vigtigt at 
udbrede bevidstheden om 
unges flugterfaringer. 
 
Det er især vigtigt, når der 
foregår en misrepræsenta-
tion i medierne om flygtnin-
ge. Det er et emne, som jeg 
bevidst har valgt at sige fra 
overfor. Min stemme er min 
magt, og jeg føler mig stær-

kere, når jeg deler min histo-
rie. Jeg skaber forandring, 
når jeg deler den. Jeg kan 
ikke vælge, hvem der sidder i 
Folketinget, men jeg kan på-
virke vælgerne til at træffe 
beslutningen om, hvem der 
skal sidde der.  

Jeg håber at nogle kan få 
inspiration, håb og styrke. 
Og til danskerne håber jeg, 
at de har fået et bedre ind-
blik i flygtninges situation. 
Forhåbentligt giver det dem 
mere empati og bevidsthed.”

Det hjælper mig meget at tale højt om 
tingene, specielt når det kommer til at 
tale om mental sundhed. Jo mere man 
taler om det, desto nemmere og mindre 
skamfuldt bliver det at tale om.

- Serdar

”
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Engang var Danmark et humanistisk foregangsland

Et skelsættende vendepunkt skete i forbindelse 
med Finansloven i 2019, der introducerede det 
såkaldte paradigmeskifte, hvor der fra politisk 
side i Danmark skete et skift fra et mål om ‘in-
tegration’ hen imod ‘hjemsendelser’. Dette skift 
indebar en lang række skærpelser, som samlet set 
har medvirket til en generel dårligere beskyttel-
se – kortvarigt som langvarigt af mennesker med 
beskyttelsesbehov.  

Dette er et interview med Natasha Al-Hariri, som 
er direktør i DFUNK – Dansk Flygtningehjælp 
Ungdom. Hun er uddannet jurist med speciale i 
udlændingeret og menneskerettigheder.

Vil du prøve at forklare os, hvad § 7, stk 3. i Ud-
lændingeloven egentlig går ud på?

§ 7, stk. 3 blev vedtaget som en ny beskyttelses-
status i Udlændingeloven i 2015, særligt møntet 
på syrere, der flygtede til Danmark grundet den 
generelle sikkerhedssituation i hjemlandet. Da 
mænd i den kampdygtige alder kan opnå beskyt-
telse efter § 7, stk. 1, grundet den personlige for-
følgelse, de oplever ved at nægte at deltage i vær-
nepligten eller militære aktioner, bliver § 7, stk. 3 
primært givet til kvinder, der grundet den gene-
relle sikkerhedssituation har været nødsaget til at 
flygte. Denne særlige, midlertidige beskyttelse, 
adskiller sig på flere måder fra de øvrige beskyt-
telsesstatusser, herunder særligt at adgangen til 
at søge om familiesammenføring først er mulig ef-
ter lovligt ophold i Danmark i minimum 2 år. 
Denne tidsbegrænsning var først på 3 år, men 
blev sat ned til 2 år, efter Danmark tabte en sag 
ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 

i 2021. Desuden havde personer med beskyttelse 
efter § 7, stk. 3 indtil 2020 ikke adgang til gra-
tis videregående uddannelse, som alle andre med 
lovligt ophold i Danmark. Dette blev ændret efter 
massivt pres, blandt andet fra DFUNK, mens ad-
gangen til de kunstneriske uddannelser fortsat 
ikke er gratis for denne gruppe. 

Den største usikkerhed ved beskyttelse efter § 7, 
stk. 3 er dog, at der skal utroligt små forbedringer 
til i hjemlandets generelle sikkerhedssituation, 
førend beskyttelsen kan inddrages.  

Hvilke overordnede konsekvenser har § 7, stk. 3. 
i Udlændingeloven for unge med flugterfaringer?

Konsekvenserne er mange og tydelige. Der er de 
mere formelle konsekvenser af beskyttelsens dår-
lige forhold, for eksempel at beskyttelsen gives 
for ét år første gang og herefter to år ad gangen. 

Den meget korte beskyttelse ad gangen bidra-
ger til et utroligt skrøbeligt og sårbart grundlag 
at leve et stabilt liv på. Det bidrager til et forhø-
jet stress-niveau i det hele taget, og den tydeli-
ge inddragelsesstrategi af opholdstilladelser for 
syrere fra Damaskus-regionen, har styrket dette. 
Unge med beskyttelse efter § 7, stk. 3, særligt 

kvinder, er på baggrund af inddragelse af deres 
opholdstilladelser blevet adskilt fra deres familier, 
blevet placeret på udrejsecentre, blevet nægtet 
at fortsætte på uddannelse og job. Danmark er et 
af de eneste lande, der vurderer Damaskus-regio-
nen som sikker at vende tilbage til. Faktisk er flere 
EU-lande stoppet med at udvise syrere til Dan-
mark, da de ikke vurderer Danmark som et sikkert 
land, af frygt for udvisninger til usikre lande. 

Hvordan rammer § 7, stk. 3. i Udlændingeloven 
skævt i forhold til køn og, hvordan kan det være?

Fordi beskyttelsesstatussen blev vedtaget for at 
yde en beskyttelse mod den generelle sikkerheds-
situation i hjemlandet, gives den derfor særligt 
til yngre kvinder, der for det meste ikke kan opnå 
beskyttelse grundet udlændingelovens øvrige og 
stærkere beskyttelser. Fordi § 7, stk. 3 i det hele 
taget yder en svagere beskyttelse og færre ret-
tigheder, stiller det kvinderne med beskyttelse 
efter denne paragraf dårligere. De er i risiko for 
at få inddraget deres beskyttelsesstatus, blive 
sendt på udrejsecenter, adskilt fra deres familier 
og har fortsat ikke gratis adgang til kunstneriske 
uddannelser, som alle andre med lovligt ophold i 
Danmark har. 

Generelt er kvinder i asylsystemet stillet ringere 
end mænd nærmest uanset, hvor i asylsystemet 
vi kigger. Lige fra vilkår på asylcentre til beskyt-
telsesstatus og ringe adgang til selvstændig op-
holdstilladelse efter familiesammenføring.

Denne særlige, midlertidige be-
skyttelse, adskiller sig på flere 
måder fra de øvrige beskyttel-
sesstatusser, [...]

- Natasha Al-Hariri

”

I 1983 blev Udlændingeloven indført og blev af mange set, som 
en af de mere liberale udlændingelove i Europa. I 1980’erne 
og 1990’erne var Danmark rundt omkring i verden kendt for 

at være et humanistisk foregangsland, når det kom til asyl, rettig-
heder og anerkendelse af mennesker på flugt. I løbet af det nye 
årtusindskifte er der sket mange ændringer i Udlændingeloven, 
som har resulteret i, at den er blevet strammere og strammere. 
Danmark er i dag kendt for at være et af de mest restriktive lande i 
Europa og har blandt andet været det første land i Europa til at er-
klære Damaskus som sikkert. Hensigten har derfor været at sende 
mennesker tilbage til Syrien på trods af, at næsten alle eksperter 
og organisationer på området anbefaler det modsatte.    
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Stk. 2.  
Efter ansøgning gives 
der opholdstilladelse med 
henblik på midlertidigt 
ophold til en udlænding, 
hvis udlændingen ved en  
tilbagevenden til sit 
hjemland risikerer døds-
straf eller at blive  
underkastet tortur eller 
umenneskelig eller ned-
værdigende behandling 
eller straf. En ansøgning 
som nævnt i 1. pkt. anses 
også som en ansøgning 
om opholdstilladelse med 
henblik på midlertidigt 
ophold efter stk. 1.
 
 
 
 
 
 
 
 

Stk. 3.  
I tilfælde omfattet af 
stk. 2, hvor risikoen for 
dødsstraf eller for at blive 
underkastet tortur eller 
umenneskelig eller  
nedværdigende behand-
ling eller straf har  
baggrund i en særlig  
alvorlig situation i  
hjemlandet præget af  
vilkårlig voldsudøvelse  
og overgreb på civile, gi-
ves der efter ansøgning 
opholdstilladelse med 
henblik på midlertidigt 
ophold. En ansøgning 
som nævnt i 1. pkt. anses 
også som en ansøgning 
om opholdstilladelse  
efter stk. 1 og 2.
 
 
 
 
 

Stk. 4. 
Opholdstilladelse efter 
stk. 1-3 kan nægtes, hvis 
udlændingen allerede har 
opnået beskyttelse i et 
andet land, eller hvis  
udlændingen har nær  
tilknytning til et andet 
land, hvor udlændingen 
må antages at kunne 
opnå beskyttelse.  
Afgørelse efter 1. pkt. 
kan træffes, uanset om 
udlændingen er omfattet 
af stk. 1-3.

Efter ansøgning gives der opholdstilladel-
se med henblik på midlertidigt ophold til en 
udlænding, hvis udlændingen er omfattet 
af flygtningekonventionen af 28. juli 1951.§7

Udlændingeloven
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Tale af Nadia

Da jeg var på vej til Danmark, tænkte 
jeg på en livsplan. Min livsplan. 
Min plan var at lære sproget så hur-
tigt som muligt og at blive en del af 
samfundet. Dette har jeg opnået.  
 
Jeg tænkte, at Danmark var prinsen 
på den hvide hest, der ville redde 
mig fra det helvede, jeg befandt mig 
i. Det viste sig at være en realitet, 
indtil jeg begyndte at høre ord som 
“hjemsendelse”. Hjemsendelse giver 
slet ikke mening for mig. Hjemsen-
delse til et sted som ikke længere er 
hjem, fordi hjem er et sted, man kan 
føle sig tryg. Det er det sted, man 
opbygger sin fremtid i. 
 
Mit hjem ligger i Holbæk. 
 
Mit hjem er den lejlighed på 75 m2, 
hvor både det danske og kurdiske 
flag hænger på væggen i stuen, side 

Mit navn er Nadia Doumani. Jeg er 
gymnasieelev på Aalborg City Gym-
nasium.
 
I 2011 ramte Det Arabiske Forår Sy-
rien. Først med mindre demonstrati-
oner, men i marts samme år blev en 
gruppe drenge anholdt for at lave re-
geringskritisk graffiti på deres skole. 
Det blev startskuddet, der for alvor 
fik syrere til at gå på gaden i protest 
mod præsident Bashar al-Assad og 
regimet. Sikkerhedsstyrkerne slog 
hårdt ned på demonstrationerne og 
skød med skarpt mod civile demon-
stranter. Det fik flere og flere syrere 
til at gå på gaden, og efterhånden 
blev konflikten stadig mere militari-
seret og udviklede sig til den huma-
nitære krise, vi har i dag.
 
Den syriske befolkning lever stadig 
under Assads undertrykkelse med 
luftangreb, tøndebomber, klynge-
bomber og utallige ulovlige angreb 
med giftgas og andre kemiske vå-

ben.Mette Frederiksen sagde for få 
år siden:
 
INGEN FLYGTER FOR SJOV

Mange syrere flygtede til Danmark 
med håb om at få en ny start, hvor vi 
kunne finde sikkerhed og med tiden 
blive en del af det danske samfund. 
I dag er mange af os syrere en del 
af det danske fællesskab; vi har et 
arbejde, vi studerer og vi har dan-
ske venner og veninder. Flere syrere 
i andre EU-lande har nu fået perma-
nent opholdstilladelse, og nogle har 
fået statsborgerskab. Men i Dan-
mark er der nogen, som ikke engang 
har mulighed for at forlænge deres 
opholdstilladelse, selvom de arbejder 
eller studerer, og på den måde alle-
rede er en del af det danske fælles-
skab.
 
Jeg studerer, og jeg har et studie-
job. Min plan var altid, at når jeg 
blev færdig med gymnasiet, ville jeg 

tage en videregående uddannelse 
og derefter arbejde her i Danmark. 
Men den plan kan jeg ikke gå efter i 
øjeblikket, da jeg har fået afslag på 
min opholdstilladelse. Jeg er nødt 
til at leve i dag og ikke tænke over i 
morgen. 

INGEN FLYGTER FOR SJOV
 
Lad os forestille os at jeg var flygtet 
til et andet land i EU. Ville der så ske 
det samme, som jeg nu risikerer, at 
der sker for mig her i Danmark? Nej, 
for Danmark er det eneste land i EU, 
der inddrager flygtninges opholds-
holdstilladelser, fordi de mener, at 
Damaskus er sikkert, men det er det 
ikke. Assad er der stadig. Det ved 
politikerne i Danmark godt.
Der er noget, som politikerne i Dan-
mark burde vide og dele med den 

danske befolkning: Mange af gene-
ralerne og soldaterne i Assads hær 
omtaler flygtninge som landsforræ-
dere og truer os med død og for-
følgelse, hvis vi vender tilbage. En 
kendt general i Syrien har udtalt: ’’I 
skal ikke komme tilbage, for selv hvis 
staten tilgiver jer, kommer vi ikke 
personligt til at gøre det’’.
 
Alt det grusomme, krigen og ha-
det, som jeg og mange andre syrere 
flygtede fra for at kunne leve i fred 
og uden had, findes stadig i Syrien. 
Tøndebomberne og klyngebomberne 
og torturen og generalerne og dik-
tatoren og det hemmelige politi fin-
des stadig. Alle grundene til at vi var 
nødt til at flygte findes stadig. 
Jeg håber, at Mette Frederiksen hu-
sker sine egne ord: 
 
INGEN FLYGTER FOR SJOV
 
Jeg flygtede ikke for sjov. 

Jeg flygtede for at overleve.

Jeg vil ikke tilbage til Assad og dø-
den i Syrien.

Jeg tænkte, at Danmark var 
prinsen på den hvide hest

Tale af Rolin

Til Grundlovsdag i 2021, holdte Rolin Mohammad sin tale, hvor hun del-
te  sine frustrationer omkring det at leve i midlertidighed. Samme gjor-
de Jawaher Mohammad til Summer Days på Roskilde Festival. Ligeledes 
italesatte Nadia Doumani, i sin tale til en fotoaktion i Hans Tavsens Park, 
udfordringerne ved at leve i konstant uvished. De tre Udtalere sætter på 
hver deres måde ord på, hvordan unge med flugterfaringer sætter deres liv 
på spil i håb om at opnå sikkerhed og tryghed. Danmark er nemlig et af de 
eneste lande i verden, der mener at Syrien er sikkert land at vende tilba-
ge til. Talerne fra Jawaher, Rolin og Nadia tegner på den måde et billede af 
det system, de er underlagt, hvor de ikke har medbestemmelse over, hvil-
ken fremtid de går i møde. 

om side. Mit hjem er Danmark. 
Jeg har midlertidigt ophold efter pa-
ragraf § 7,3. Det fik jeg, da regerin-
gen mente, at jeg ikke var under risi-
ko for politisk forføglelse, da jeg som 
16-årig valgte at flygte til Danmark. 
Jeg står nu og frygter for det, der 
kommer i fremtiden. 
 
Jeg frygter, at jeg ikke når at fær-
diggøre min gymnasiale uddannelse, 
fordi min opholdstilladelse kun ræk-
ker til december måned. 
 
Jeg frygter, at blive betragtet som 
fremmed endnu en gang, hvis jeg 
skal forlade Danmark. 
 
I Danmark har jeg hjemme. 
 
I Danmark oplevede jeg min første 
kærlighed. 
 
I Danmark vil jeg opdrage mine børn. 
 
I Danmark har jeg hjemme. 

Jeg flygtede for at overleve

Lad os forestille os at 
jeg var flygtet til et an-
det land i EU. Ville der 
så ske det samme, som 
jeg nu risikerer, at der 
sker for mig her i Dan-
mark? Nej, [...]

- Nadia

”
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Jeg ved ikke, om det er skoletasken  
eller kufferten, jeg skal pakke

Tale af Jawaher

Mit navn er Jawaher. Jeg er 22 år og kurder fra 
Syrien. Jeg kom til Danmark i 2015, og jeg har 
lige færdiggjort et højskoleophold. Jeg har en 
bagage fyldt med flugterfaringer og oplevelser. 
Dem ville jeg ikke kunne nå at fortælle jer på fem 
minutter, men i stedet vil jeg fortælle jer lidt om 
mine følelser.

Roskilde har siden 2019 haft solidaritet som 
overordnet tema.

Et tema der er stærkt og har slagkraft, og som 
betyder at være fælles med andre om et ansvar. 
Men deltager vi i det her fællesskab? Tager vi det 
ansvar? 
 
Jeg tænker meget på de mennesker, unge og fa-
milier, der får inddraget deres opholdstilladelse 
og skal rejse tilbage til Syrien. Det sker på bag-
grund af en rapport om Syrien, som 11 ud af 12 af 
rapportens kilder selv tager afstand fra.
 
Jeg bliver så vred, ked af det og jeg forstår det 
ikke. For mange mennesker er syriske flygtnin-
ge bare et begreb i debatten eller et tal i rækken. 
Men sådan er det ikke. Det er mennesker med hi-
storier, følelser, familier, minder, oplevelser, trau-
mer, kærlighed, håb og ulykker. Derfor startede 
jeg en Facebook-side for at give en stemme til de 
afviste. Jeg har snakket med mange unge og fa-
milier og trøstet dem, og oversat deres historier 
til dansk for at dele dem med resten af Danmark. 

Facebook-siden hedder ”De afviste”. Delsha for-
tæller: ”Jeg har ingen i Syrien. Resten af min fa-
milie er her i Danmark. Jeg tør ikke komme tilbage 
til Syrien, fordi min eksmand siger, at han vil slå 
os ihjel og skyde os, hvis vi kommer tilbage.”
 
Efter at Zina og hendes families opholdstilladelse 
ikke blev forlænget, fortæller hun: ”Vores børns 
psyke er blevet ødelagt, dødens spøgelse hjem-
søger dem, uanset hvor de går. De kan ikke læn-
gere sove alene i deres soveværelser. De er bange 
for mørket. De gemmer sig for folk på gaden og 
tænker, at de vil smide dem ud af byen.”

Jeg kan fortælle jer, at jeg har søgt om forlængel-
se af min opholdstilladelse for tre dage siden. I 
det brev jeg fik fra udlændingestyrelsen, står der 
at min sag er under behandling og afgørelsen kan 
tage op til 7 måneder, hvis ikke længere.

I denne periode føles et minut som en dag, en 
time som en måned og en måned som et år. Jeg 
føler mig hjælpeløs. Jeg føler mig magtesløs. Jeg 

føler mig fremmedgjort. Med én handling og ét 
brev kan mit liv ændre sig og min fremtid blive ta-
get fra mig.

Hele verden har forladt mig, og jeg står alene med 
den bekymring.

Jeg har ikke længere lyst til at være iblandt andre 
mennesker, fordi jeg tænker at chancen for at bli-
ve udvist er stor.
 
Jeg starter på en videregående uddannelse efter 
sommeren. Det betyder, at jeg står i en situation, 
hvor jeg ikke ved, om det er skoletasken eller kuf-
ferten, jeg skal pakke. Jeg ved ikke, om jeg kan få 
lov til at blive i Danmark, eller om jeg skal sendes 
tilbage til krigen. Situationen har påvirket mig 
meget. Jeg og mange andre syriske flygtninge le-
ver i usikkerhed og midlertidighed.
 
Og ja, jeg er bange for at blive udvist og blive 
sendt tilbage til Syrien. Et land, der ikke har en 
fremtid. Så selvom Danmark på papiret er et af 
verdens sikreste lande, gør regeringens beslut-
ninger, at vi ikke længere føler os beskyttet.
 
Er det at udvise solidaritet?  
 
Er det at være fælles om et ansvar? Det synes jeg 
ikke, gør du?

Så selvom Danmark på papiret 
er et af verdens sikreste lande, 
gør regeringens beslutninger, at 
vi ikke længere føler os beskyt-
tet.

- Jawaher

”
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DFUNK’s Udtalere har mange ting tilfælles, men 
specielt én ting karakteriserer dem på kryds og 
tværs, og det er deres mod. Bare det at melde sig 

til Udtaler-forløbet vel vidende, at man med sikkerhed 
bliver skubbet ud af sin comfort zone, kræver et helt 
særligt mod. Ikke nok med at være aktiv i DFUNK-regi, 
så har flere af Udtalerne måtte kæmpe seje kampe for 
deres liv i Danmark.

I deres kampe har de deltaget i demonstrationer, stå-
et på diverse scener, talt med diverse medier og enkelte 
har endda talt med danske toppolitikere for at få deres 
stemmer hørt. At tage sagen i egen hånd og gå den tun-
ge vej igennem rigide systemer, hvor fordommene fylder 
meget, kræver også sit. I denne sektion deler Udtalerne 
deres erfaringer med at stå frem i offentligheden og for-
tælle deres historier. 

At tage sagen  
i egen hånd
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Kan I beskrive jeres personlige udvikling i for-
hold til at tage en platform og stå på en scene?
 
Mursal: I 2009 flygtede jeg sammen med min fa-
milie fra Afghanistan. Årsagen var krig og trusler 
fra Taliban. Min mor var advokat og kæmpede for 
menneskers rettigheder, og min far arbejdede. 

De havde tre børn, Meena, Enam og mig selv. Jeg 
kan huske det hele, som var det i går. Det var ikke 
et eventyr, men en livshistorie. Efter vores lange 
rejse fik vi opholdstilladelse. Efter hårdt arbejde 
fik jeg den ære at spille fodbold for det afghanske 
landshold, men det var ikke nemt at være en kvin-
de og spille fodbold. Jeg mødte mange udfordrin-
ger. 

Sidenhen er jeg kommet til Danmark, men også 
her er jeg stødt på nye udfordringer. I dag sidder 
jeg med en uhåndgribelig følelse, som jeg ikke 
kan forklare. Følelsen kom tilbage i 2021-2022 og 
relaterer sig til de afghanske kvinder, der efter-
hånden havde opnået en smule frihed efter 40 års 
krig. De og jeg blev konfronteret med en kæm-
pe forskelsbehandling, da ukrainerne flygtede til 
Danmark. Mange af de afghanere jeg kendte sag-
de til mig, ”jeg ville ønske, at jeg havde haft blå 
øjne”. 

Det er derfor, jeg har valgt at stå på en scene og 
kæmpe for mine egne og andres rettigheder. Jeg 
kæmper for, at alle skal behandles lige, uanset om 
man er hvid, mørk, kvinde eller mand.

Jeg har fået denne platform igennem DFUNK’s 
Udtaler-forløb, hvor jeg har holdt tale på Ung-
dommens Folkemøde og har lavet radiointerviews 
med både P3 og P1. På denne måde har DFUNK 
givet mig mulighed for at sige min mening højt og 
føle mig som en del af samfundet. 

Salah: Det hele startede, da jeg blev bedt om at 
holde en kort tale i Faaborg til en frivilliggrup-
pe for Dansk Flygtningehjælp. Det var kun seks 
måneder efter, at jeg kom til Danmark. Fordi de 
syntes, at jeg klarede det så fint, så ville de høre 
mere om mig, min rejse og mit liv. 

Jeg var meget usikker på, hvad jeg skulle sige og 
fortælle. Jeg kendte ikke mit publikum. Men jeg 
var alligevel glad for at få muligheden for at sige 
noget. Siden da begyndte jeg at engagere mig og 
bruge min stemme til forskellige anledninger. Helt 

fra den lokale avis til Danmarks Radio, på højsko-
ler og gymnasier. 

I dag er jeg en meget selvsikker person, der hol-
der taler på nogle af de vigtigste steder i Dan-
mark. I marts 2022 holdte jeg en tale på Chri-
stiansborgs Slotsplads. Pladsen var fyldt, og 
stemningen var god. Jeg havde opbygget en spe-
cifik struktur i min tale med mange taleteknikker, 
og jeg havde øvet mig mange gange før, jeg gik op 
på scenen.

Hvad betyder det for jer at tage en platform og 
stå på en scene? 

Mursal: At tage en platform og stå på en scene 
betyder meget. Først og fremmest så danner man 
et netværk, som man altid kan bruge. Dernæst så 
har det betydet, at jeg kan gøre noget for andre 
og være deres stemme. Det er en af de bedste fø-
lelser for mig.

Det kan selvfølgelig også være udfordrende, når 
man møder uenigheder og føler, at man har gjort 
noget forkert, hvis man ikke mener det samme 
som alle andre. Eksempelvis, hvis jeg siger, at jeg 
er feminist, så er der sikkert mange, der tænker, 
at jeg hader mænd, men det er fuldstændig for-
kert.

Salah: Det betyder meget. Det er en stor ting for 
én selv, men også for alle andre, som ikke har en 
stemme, eller som ikke tør at stå frem og fortælle 
deres historier. Det har givet mig energi og reflek-
sion, og jeg har følt, at min stemme bliver hørt. 
Det har dog også været udfordrende, når man 
ikke kender sit publikum, eller hvis man ikke har 
haft tid nok til at forberede sig.

Hvordan vil I beskrive balancen imellem, hvad det 
kræver at stå på en scene, og hvad det giver jer?

Mursal: Det kræver, at man tror på sig selv for at 
stå på en scene. Det kan være lidt hårdt, men hvis 
man virkelig ønsker at forandre verden, så er det 
vigtigt, at man starter med sig selv. At stå på en 
scene giver mig magt og en fornemmelse af, at 
min stemme betyder meget, og at jeg kan ændre 
ting, som jeg synes er uretfærdige. Dog holdte 
jeg en kort pause, da Taliban overtog magten i Af-
ghanistan sidste år. Jeg valgte at holde to dages 
pause for at samle mine tanker. 

Salah: Det er en balance, man skal finde med sig 
selv. Jeg mener, at alles balance er forskellig.  
Både i forhold til, hvad scenen giver os, men også 
i forhold til, hvad det kræver af én selv. Et vigtigt 
element i at kunne balancere det er, at man enga-
gerer sig i noget, man brænder for, og som man 
har mod nok til at handle på. Derigennem kommer 
balancen af sig selv.

Jeg har selvfølgelig også brug for at kunne lade 

min energi op. Selvom jeg får min energi af at 
være sammen med folk og være på, så har jeg 
også brug for en pause en gang imellem. På den 
måde finder jeg ro til at reflektere over tingene og 
kigge på, hvad jeg har gjort og sagt ud fra for-
skellige perspektiver.

Hvilken af jeres offentlige optrædener, har gjort 
størst indtryk på jer? 

Mursal: Til CPH:DOX snakkede jeg om fodbold 
og kvinders rettigheder. Herudover var Folkemø-
det på Bornholm en særlig oplevelse, da jeg fik 
lov til at læse mit digt op. Her var der mange, som 
spurgte ind til mit digt, og det gav mig en følelse 
af anerkendelse. 

Salah: Det var dengang, jeg talte foran rigtig 
mange mennesker på Christiansborgs Slotsplads. 
Jeg fik stor opbakning, både  fra mennesker jeg 
kendte og ikke kendte.

Hvor finder I drivkræften til at blive ved? 

Mursal: Drømme, mål og uretfærdigheder gør mig 
i stand til at kæmpe for mine egne og andres ret-
tigheder. 

Salah: Det er et svært spørgsmål. Jeg vil sige, at 
min drivkraft kommer indefra. Den kommer, fordi 
jeg ser, at jeg kan gøre forskel, og det gør mig i 
stand til at blive ved.

Hvad er jeres råd til andre, der overvejer at tage 
en platform en dag?

Mursal: Tro på dig selv og øv dig. Jeg ved, det 
ikke er nemt, men øvelse gør mester. Hvis du har 
en drøm, så skal du kæmpe for den. Det kan tage 
tid, men det er ikke umuligt -  you can do it!

Salah: Kend dig selv. Kend dine tanker, passioner 
og visioner. Lær at reflektere over dine tanker. Det 
giver det bedste resultat i sidste ende. Ud over 
det vil jeg råde dig til, at øve dig igen og igen. En 
masse øvelse gør en tale ti gange bedre. Sidst 
men ikke mindst, så nyd det. Der er ingen, som 
ved, at du har glemt en linje eller to. Det er kun 
dig, som ved det. Derfor skal man bare turde køre 
igennem og tro på det bedste.

At turde bruge sin stemme

Både Salah Zada og Mursal Popalzai har stor erfaring med at 
stille sig frem og blande sig i den offentlige debat. De kæmper 
begge passioneret for mennesker med flugterfaringer og deres 
rettigheder og har ikke tænkt sig at stoppe lige foreløbig.

At tage en platform og stå på en 
scene betyder meget. Først og 
fremmest så danner man et net-
værk, som man altid kan bruge. 
Dernæst, så har det betydet, at 
jeg kan gøre noget for andre og 
være deres stemme. Det er en af 
de bedste følelser for mig.

- Mursal

Det er en balance, man skal fin-
de med sig selv. Jeg mener, at al-
les balance er forskellig. Både i 
forhold til, hvad scenen giver os, 
men også i forhold til, hvad det 
kræver af én selv.

- Salah

”

”
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Nadias kamp for sine rettigheder
I 2021 fik Nadia Doumani den be-
sked i sin e-Boks, hun frygtede 
mest. Nadia var blevet udvist fra 
Danmark og skulle rejse tilbage til 
Syrien. Nadia er dog ikke typen, 
der bare giver op, og efter en lang 
kamp, der bød på både TV-indslag, 
demonstrationer samt et møde 
med selveste statsministeren, fik 
Nadia sin sag omgjort. Selvom hun 
er lettet over at kunne blive i Dan-
mark, så er kampen for Nadia ikke 
slut, da hun, som så mange andre, 
lever i uvisheden med en midlerti-
dig opholdstilladelse. 
 
Hvordan har det været at stå frem i 
offentligheden med din sag?

Jeg var meget i tvivl, om mit dansk 
var godt nok til at stå frem i medier-
ne og forsvare min sag. Jeg er flyg-
tet fra Assads regime, hvor vi ikke 
havde ytringsfrihed, og hvis man 
alligevel ytrede sig kritisk, risikere-
de man at blive anholdt og torture-
ret. Det samme gælder, selvom man 
bor i udlandet, fordi man risikerer at 
sætte sin families liv i Syrien på spil. 

Assad regimet har nemlig shabiha, 
som er en slags spioner, der ophol-
der sig i EU, og som kan videregive 
oplysninger om Assad kritikere til 
regimet i Syrien. Denne slags frygt 
for at ytre sig bor i alle os, der er 
født i Syrien. Alligevel besluttede 
jeg, at jeg ville stå frem og kæmpe 

for at få min opholdstilladelse og 
samtidig gøre det på en måde, så 
jeg ikke bragte min familie i fare. 

Hvor fandt du modet til at sige sy-
stemet imod og få din afgørelse 
gjort om?

Mit mod kommer fra den opbakning, 
jeg får fra venner og familie. Man-
ge har støttet mig med min sag. Det 
har motiveret mig til at kæmpe vide-
re for at få min opholdstilladelse. 

Den dag jeg holdte en tale i Aal-
borg, kom min familie og venner, og 
det gjorde, at jeg følte mig tryg og 
mindre nervøs. Jeg har også fået 
mange positive private beskeder og 
opkald fra venner. 

Derudover har det også motiveret 
mig, at jeg ikke længere lever under 
Assads regime, men nu bor i et land, 

hvor jeg kan udtrykke mig frit og 
forsvare min sag uden at blive an-
holdt af politiet.

Har det udelukkende været en let-
telse, eller har det medført nye ud-
fordringer at få omgjort din sag og 
få midlertidigt opholdstilladelse?

Da jeg fik min opholdstilladelse til-
bage, var det en lettelse, fordi jeg 
igen fandtes i systemet, i kommu-
nen, i skolen og så videre. Da jeg 
blev udvist, kunne de ikke længe-
re finde mig i systemet. På skolen 
kom min rektor og sagde, at jeg ikke 
måtte fortsætte med at komme, da 
de havde fået besked om, at jeg var 
blevet udvist.

Den nye udfordring er, at jeg nu fø-
ler, at jeg lever i permanent uvished. 

Jeg ved kun, at jeg med sikkerhed 
må bo i Danmark to år frem i tiden. 
Det vil sige, at jeg kun kan planlæg-
ge to år frem i tiden, og denne mid-
lertidighed fylder meget mere nu, 
end den gjorde før. 

Har din sejr også givet dig håb for 
fremtiden? 

Både ja og nej. Ja, fordi hvis jeg 
bliver udvist igen, så er jeg trænet 
i, hvordan jeg skal kæmpe for at få 
min afgørelse gjort om. Nej, fordi jeg 
er bekymret for, om det vil være eks-

tra svært at få min afgørelse gjort 
om, hvis jeg blev udvist igen.

Hvad er din drøm for fremtiden? 

Min drøm er at blive færdiguddan-
net og leve et stabilt liv, der hvor jeg 
føler mig hjemme. Midlertidighe-
den har dog påvirket min drøm for 
fremtiden, eftersom reglerne for at 
få permanent opholdstilladelse kun 
er blevet strammere og har fået min 
drøm til at virke uopnåelig. Med min 
midlertidige opholdstilladelse lever 
jeg med en konstant risiko for, at 
min opholdstilladelse kan blive taget 
fra mig. Jeg drømmer om, at unge 
ikke skal leve i uvished med mareridt 
tilbage fra krigen og fra flugten. 

Jeg drømmer om, at unge skal føle 
sig hjemme og ikke bekymre sig om 
fremtiden. 

Har du nogle gode råd til andre som 
står i lignende situationer?

Det er meget vigtigt, at vi står frem 
og kæmper for vores rettigheder 
fordi, der er ikke andre end os til at 
forsvare os. Vi skal altid huske på, at 
vi er mange, der deler de samme sår 
fra fortiden og samme bekymringer 
for fremtiden. Derfor er det utro-
lig vigtigt, at vi støtter hinanden, 
hjælper hinanden og altid er der for 
hinanden.

Jeg ved kun, at jeg med 
sikkerhed må bo i Dan-
mark to år frem i tiden. 
Det vil sige, at jeg kun 
kan planlægge to år 
frem i tiden, og denne 
midlertidighed fylder 
mere nu end den gjor-
de før.

- Nadia

”
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Handlemod
Faciliteret af Peter Matzen deltog Udtalerne i en workshop om handlemod. Vi kender 

alle til, at usikkerheder kan stå i vejen, når vi bevæger os ud af vores ”comfort zone”. 
Men når vi først bliver bevidst om vores usikkerheder, kan vi begynde at arbejde med 

dem og få øje på, hvornår vi alligevel trodser dem og udviser handlemod. Her kommer Ud-
talernes eksempler på situationer, hvor de har udvist handlemod. 

Fadia
Jeg udviste handlemod, da jeg meldte mig til Ud-
taler-forløbet på trods af, at jeg følte mig usikker. 
Jeg var bange og tvivlede på, om jeg var god nok 
til at være med på sådan et forløb: Hvad hvis jeg 
nu kom til at sige noget forkert, eller sige noget 
der ikke gav mening? Det var især svært for mig i 
starten af Udtaler-forløbet, fordi jeg er en intro-
vert person, så det er hårdt at være sammen med 
mange nye mennesker. Ligeledes følte jeg mig 
meget usikker, da jeg skulle holde min første tale. 
Jeg kan huske, at jeg blev meget nervøs og fryg-
tede, at jeg ville sige noget forkert foran alle. Jeg 
gjorde det dog alligevel, og det gav mig styrke og 
mod til at holde tale igen. I dag er jeg rigtig glad 
for, at jeg ikke lyttede til mine usikkerheder, men i 
stedet valgte at deltage i Udtaler-forløbet.

Haya
Jeg følte handlemod, da jeg holdt min første tale 
på dansk. Talen handlede om udvisningerne til 
Syrien. På det tidspunkt snakkede jeg ikke særlig 
godt dansk, men på trods af det gjorde jeg det 
alligevel. Det var vigtigt at turde stå frem og sige, 
hvad jeg havde på hjerte. Det er min pligt som ak-
tivist.

Ibrahim
Jeg udviste handlemod, da jeg var på flugt og 
valgte at hoppe på båden på vej mod Italien.

Jawaher
Jeg har ofte følt handlemod, når jeg har handlet 
på trods af mine usikkerheder. Det har eksem-
pelvis været i forbindelse med at tale det danske 
sprog foran mange mennesker. Et andet eksem-
pel er at deltage i undervisningen i klassen på 
trods af at være bange for at fejle og stille dumme 
spørgsmål.

Lina
Da vores ven fik idéen om at starte vores egen 
YouTube kanal (Rabarberne og mig), følte jeg mig 
usikker. Jeg var meget bekymret for at komme til 
at fejle, og jeg var meget usikker på mit danske 
sprog, fordi jeg var ny i landet. Alligevel valgte 
jeg at være handlemodig, gemme usikkerhederne 
væk og sammen begyndte vi at producere vores 
sjove videoer. 

Nadia
Jeg udviste handlemod den første dag, jeg kom 
ind i en dansk klasse og skulle begynde at tale 
dansk. Jeg følte mig nervøs og utryg, da jeg ikke 
kunne tale flydende dansk. På trods af det valgte 
jeg alligevel at kommunikere med de andre og var 
ligeglad med om, hvorvidt jeg udtalte ordene rig-
tigt eller ej.

Raghda
Den første gang jeg holdte en tale, følte jeg frygt 
og var usikker. Alligevel valgte jeg at gøre det helt 
selv. Det var handlemod.

Rolin
Jeg har flere eksempler på handlemod. For om-
kring seks år siden besluttede jeg at flygte alene 
uden mine forældre. Derudover har jeg også ud-
vist handlemod, da jeg holdte min første tale på 
Udtaler-forløbet, og da jeg valgte at tage engelsk 
på A-niveau, selvom jeg ikke taler særlig godt en-
gelsk.

Salah
Jeg udviste handlemod, da jeg valgte at udfordre 
mig selv ved at tage på et højskoleophold. Det var 
på trods af usikkerheden om, hvorvidt jeg kun-
ne passe ind i kulturen og generelt usikkerheden 
ved at sætte min opholdstilladelse på spil, fordi et 
højskoleophold hverken tæller som arbejde eller 
studie.

Serdar
Jeg har følt handlemod, når jeg på trods af mine 
usikkerheder med det danske sprog, alligevel har 
valgt at ytre mig. Ligeledes følte jeg handlemod, 
da jeg holdte afslutningstalen på vores Udta-
ler-forløb.
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Israa, du er ikke den eneste, der er anderledes her
Med sin tale gør Israa os bevidst omkring de 
stigmaer, som mange unge bliver pålagt, på 
grund af deres fysiske fremtræden. Hvordan vi i 
dagligdagen taler om hinanden og kategoriserer 
mennesker på baggrund af hudfarve, som sætter 
dybe spor i mennesker. Israas tale er derfor et 
opråb imod den diskriminerende adfærd, der op-
står i samfundet også på skolebænken.

Mit navn er Israa, og jeg er er andengenerations-
indvandrer. Derfor er jeg ikke selv flygtet, men jeg 
kender stadig følelsen af at være anderledes. 

Jeg har altid været heldig med at bære flere kul-
turer i mig. Det har lært mig, at vi ikke alle behøver 
at ligne hinanden, så længe vi kan leve med hin-
anden, og så længe vi kan sprede kærlighed i den 
lille verden, vi lever i.

Da jeg gik i 10. klasse, var jeg meget trist. Jeg 
har altid følt, at jeg var anderledes, fordi jeg blev 
holdt udenfor. Jeg blev altid præsenteret som den 
muslimske pige med tørklædet, selvom jeg var 
meget mere end det. Jeg kunne ikke kontrollere 
mine følelser, så jeg søgte hjælp hos min dansklæ-

rer. Hun kiggede mig i øjnene og sagde: “Israa, 
du er ikke den eneste, der er anderledes her. Kig 
dig omkring. Se hvordan Sophie har valgt at farve 
sit hår med specielle farver. Se hvordan Mads har 
tatoveringer over det hele. Ingen af dem føler, at 
det er et problem at være anderledes end alle de 
andre. Bare fordi du har en anden baggrund, så 
er det ikke ensbetydende med, at du ikke er vel-
kommen. Du er altid velkommen, når du vælger at 
være et godt menneske, lige meget, hvordan du 
ser ud og, hvilken baggrund du har.”

Hendes ord har hjulpet mig rigtig meget, og de 
har lært mig, at jeg har samme værdi som alle an-
dre i det danske samfund. Ikke desto mindre er 
det altid hårdt at føle, at folk dømmer dig, før de 
prøver at lære dig at kende. Det er rigtig, at jeg 
går med tørklæde, men det betyder ikke, at jeg er 
undertrykt, og det betyder heller ikke, at jeg kun 
sidder derhjemme og venter. 

For jeg er lige så selvstændig og velfungerende 
som mange andre i det danske samfund.

Jeg ved godt, at det kan være skuffende at høre 

politikere sige, at de hellere vil hjælpe ukrainere 
end at hjælpe folk, der ikke ligner dem selv, men 
det skal ikke være grunden til, at vi føler os ander-
ledes eller mindre værd. 

Dem der taler på den måde, repræsenterer ikke 
hele Danmark, og det er ikke deres hjælp vi skal 
bruge, for vi kan sagtens klare os selv. 

Det er ligeså meget vores land, som det er deres. 

Det er her vi står sammen, råber højt og spreder 
vores kærlighed.

Hendes ord har hjulpet mig rig-
tig meget, og de har lært mig, at 
jeg har samme værdi som andre i 
det danske samfund. Ikke desto 
mindre er det altid hårdt at føle, 
at folk dømmer dig, før de prøver 
at lære dig at kende.

- Israa

”
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På Ølkassen til Ungdom-
mens Folkemøde, stillede 
Fidan Yousef sig op for at 
holde sin tale. Fidan satte 
ord på, hvordan fordomme 
kan være enormt hårde at 
håndtere som enkelt indi-
vid. Forskellighed bør ikke 
have negative konnotatio-
ner, men derimod indtæn-
kes som et mulighedsrum 
for at tilnærme sig hinan-
dens forskelligheder. Må-
ske vi i sidste ende ligner 
hinanden mere, end vi tror? 

Mit navn er Fidan, jeg er 23 
år og er kurder fra Syrien.

For mig er ligestilling meget 
vigtigt, fordi vi piger sta-
digvæk oplever, at nogen 
er utilfredse med, det vi la-
ver til hverdag. Eksempel-
vis spiller jeg fodbold, og til 
det sagde en bekendt, at 
jeg skulle holde op med at 
spille. Hertil kiggede den-
ne person undrende på mig 
og spurgte om “hvornår jeg 
blev voksen?”. Det ram-
te mig dybt i hjertet, fordi 
kvinden som sagde de ord, 
kommer fra det samme sted 
som jeg. 

Det gør mig vred, fordi li-
gestilling ikke kun er noget 
mellem mænd og kvinder. Vi 
som piger skal være fortale-
re for hinanden i stedet for 
at bagtale hinanden. For-

Vi skal kunne rumme og acceptere vores forskelligheder
leden dag så jeg på sociale 
medier, at nogle politike-
re ville forbyde tørklædet i 
folkeskolerne. Deres argu-
mentation var, at mange 
unge bliver tvunget af deres 
familie til at bære tørklædet, 
og de ville derfor gøre det 
forbudt. Det frustrerer mig 
utroligt meget.  

For mig er det som at slukke 
en ildebrand med mere ild.

På et tidspunkt havde jeg 
svært ved at forstå homo-
seksualitet, men jeg følte, 
at det var vigtigt at være 
åben overfor andre, som 
også er en minoritet. Der-
for begyndte jeg at snakke 
med nogle af mine venner 
om det, og jeg så flere do-
kumentarer omkring homo-
seksualitet. Jeg tog også 
til Pride for at blive mere 
oplyst.

Mit budskab med denne tale 
er, at hvis vi alle kunne rum-
me hinanden og acceptere, 
at vi har forskellige identite-
ter, så ville vi have et bedre 
samfund.

Hvor meget skal man gøre 
for at vise, at man faktisk 
vil det samfund, der er ble-
vet ens nye hjem? Det er 
det spørgsmål, som Ahin 
Ibrahim tager op i sin tale 
fra Udtaler-forløbets af-
slutningsceremoni. 

Først og fremmest vil jeg 
sige, at jeg er taknemmelig 
for Danmark for værtsska-
bet for min familie og jeg, 
da vi havde allermest brug 
for hjælp. Men efter at have 
levet i det danske samfund i 
et stykke tid har jeg indset, 
at livet ikke kun handler om 
at komme af med krigen.  

Krigen i mit hoved er ikke 
kun lyden af bomber, hjem-
løshed, sult og fattigdom. 
Jeg har fundet ud af, at en 
ny kamp faktisk startede 

her i det danske samfund. 

At lære et nyt sprog, få 
venskaber og skabe sociale 
relationer. Jeg kæmper hver 
dag for at være en del af det 
danske samfund på mit job 
og på min uddannelse.  
Men selvom jeg nu er godt 
integreret i det danske sam-
fund, hører jeg altid histo-
rierne om, at vi ikke er inte-
greret godt nok. 

Det er på trods af nyheder 
om, hvordan arbejdsløs-
heden er faldet blandt folk 
med flugterfaringer. 

Det føles som om, lige me-
get hvor meget vi kæmper 
og gør os umage, så bliver 
vores indsats aldrig aner-
kendt. Jeg vil gerne vide, 
hvornår er jeg dansk nok?

Hvornår er jeg dansk 
nok?

For mig er det som 
at slukke en ilde-
brand med mere 
ild.

- Fidan

”
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I foråret 2022 skabte de otte Udtalere, Abdullah, Ahin, 
Ahmad, Fidan, Haya, Israa,  Zuhal og Serdar, film og 
podcastserien “Hvem er mit, vi?”. I serien reflekterer 

de alle over deres status her i Danmark, deres drømme for 
fremtiden, betydningen af fællesskaber og hvordan det kan 
være svært at kapere de udfordringer, som de står overfor. 
At leve i midlertidighed rammer desværre alle de unge på 
forskellig vis. For nogle handler det om, hvilken uddannelse 
de ikke kan starte på, fordi de ikke har permanent opholds-
tilladelse, for andre handler det om de basale menneskeret-
tigheder, som bliver taget fra dem. På disse to sider bliver 
du præsenteret for citatuddrag fra podcastserien og still-
billeder fra filmene.

Haya: Hver dag har vi en kamp, som vi skal tage. Vi vågner, vi 
klæder os på og kæmper for vores rettigheder, for vi er men-
nesker. Danmark skrev under på flygtningekonventionen i 
1951. Derfor er Danmark også forpligtet til at give os vores 
rettigheder. Vi efterspørger jo ikke noget stort. Det er vores 
rettigheder, og dem skal vi have.

Israa: I starten var det faktisk svært for mig at forstå, hvor-
for jeg ikke tilhørte et bestemt sted. Hvorfor er det, at jeg 
ikke kan sige til folk, at jeg er palæstinenser, selvom jeg aldrig 
har boet i Palæstina. Hvorfor er det svært, at sige til folk, at 
jeg er syrer, uden at folk spørger mig: “Jamen, hvorfor siger 
du, at du er syrer, når du har palæstinensiske rødder?”. Hvor-
for er det svært for mig at sige, at jeg er dansker uden at folk 
kigger på mig og siger: “Jamen, du ligner jo ikke helt en dan-
sker”. Den største udfordring for mig er, at jeg hele tiden skal 
udfordres på, at jeg ikke tilhører et bestemt sted. For mig er 
det en gave – jeg kan forstå alle kulturerne. Jeg kan forstå 
syrerne, jeg forstår alle palæstinenserne, jeg forstår alle dan-
skerne. På den måde kan jeg snakke og kommunikere med 
alle mennesker, fordi jeg kan forstå deres tankegang. 
 
Abdullah: Jeg føler mig generelt hjemme her i Danmark, fordi 
jeg har mine venner, min lejlighed, skole og arbejde her. Jeg 
har været i Danmark i syv år, jeg har lært sproget, jeg er kom-
met ind i samfundet og jeg ved meget om Danmarks historie. 
Jeg synes, at Danmark er et godt samfund, fordi vi har demo-
krati. På den måde føler jeg mig hjemme her, men jeg synes, 
at det er ærgerligt, at tingene bevæger sig i en retning, hvor 
rigtig mange unge føler sig truet på deres tilværelse i forhold 
til, om de kan fortsætte deres arbejde, uddannelse eller deres 
forhold for den sags skyld. På den måde handler det ikke om, 
hvorvidt jeg føler mig hjemme eller ej. Det handler også om 
den retning, som vi uheldigvis er på vej mod. 

Hvem er 
mit, vi?

Film og podcastserien ”Hvem er mit, vi?” Kan høres og ses 
på den digitale medieplatform Heartbeats.
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I denne sektion belyser nogle af Udtalerne deres 
syn på menneskerettigheder. De deler hvilken 
betydning menneskerettigheder har for dem, og 

hvordan disse rettigheder til hverdag opleves af unge 
mennesker med flugterfaring. Godt nok blev FN’s men-
neskerettigheder vedtaget for mere end 70 år siden, 
men ikke desto mindre oplever mange mennesker i ver-
den, også i Danmark, at de bliver diskrimineret og at 
deres rettigheder bliver ignoreret.

   
Udtalerne italesætter både vigtigheden af menneske-
rettigheder generelt, samt deler deres personlige histo-
rier om at kæmpe for deres rettigheder.

Menneskerettigheder
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Menneskerettigheder set gennem tre unge kvinders øjne
For Raghda, Fadia og Lina er menneskerettighe-
der ikke bare et abstrakt ord, de tager for givet. 
De har alle følt og oplevet, hvad det vil sige, at 
få krænket sine rettigheder. Derfor kæmper de 
også hver dag for en mere retfærdig verden med 
respekt for hinanden. I deres kamp for at sætte 
fokus på menneskerettigheder har de blandt an-
det skabt en såkaldt menneskerettighedsworks-
hop. Igennem et kreativt format,  udfordrer  de 
deltagerne til at reflektere over hinandens for-
ståelser af og oplevelser med menneskerettig-
heder.  
 
Lina: Hvad betyder menneskerettigheder for 
dig? 

Raghda: Menneskerettigheder  betyder for mig, 
at alle bliver behandlet ens, og at alle bliver be-
tragtet som ligeværdige mennesker uanset religi-
on, hudfarve, sprog, etnicitet, sociale klasse osv. 
Jeg har selv, som flygtning i Danmark, oplevet 
forskelsbehandling i forhold til mit tørklæde og 
hudfarve. Det, at vi ikke tror på det samme eller 
ser ens ud, har påvirket mit og andres liv og frem-
tid.  
 
Jeg havde aldrig troet, at jeg ville blive påvirket af 
samfundets syn på min etnicitet og religion. Det 
er derfor, at menneskerettigheder er så vigtige. 
De giver én værdi og beskyttelse i samfundet. De 
giver én følelsen af tryghed og hjem, samt følelsen 
af at man hører til og har en plads i det danske 
samfund.

Fadia: Hvilken menneskerettighed betyder mest 
for dig? 

Lina: Alle rettigheder er vigtige for mig, men den 
allervigtigste rettighed er nr. 15: ‘’Alle har ret til 
en nationalitet og ingen må tage den fra dig vil-
kårligt’’. Den er vigtigst for mig, fordi jeg altid har 
været statsløs og aldrig har følt mig hjemme. Her i 
Danmark er det sværere for os, at få en dansk na-

tionalitet og at få tilladelse til være en del af den 
danske befolkning. Der er meget strenge regler 
for, at flygtninge kan opnå statsborgerskab. Jeg 
synes ikke, at det burde være så besværligt for os 
at opnå dansk pas og få mulighed for at have en 
nationalitet i et land, vi elsker. Vi gør vores bedste 
for at integrere os og vi gør vores bedste for sam-
fundet. Vi føler, at Danmark er vores hjem, men 
Danmark vil desværre ikke give os plads.  
 
Dette minder mig om, da mine bedsteforældre fik 
taget deres palæstinensiske nationalitet fra sig af 
israelerne og blev smidt ud af deres EGET hjem-
land. Jeg håber derfor, at alle får ret til en natio-
nalitet, fordi uden en nationalitet har man ikke et 
hjem og dermed ikke mulighed for at få overholdt 
mange af sine rettigheder. 

Lina: Hvordan har din kamp for dine menneske-
rettigheder påvirket den måde, du har lavet den-
ne workshop? 

Raghda: Folk har ofte mange fordomme om flygt-
ninge. Folk tror, at vi ikke har noget, vi kæm-
per for, og at vi er uvidende mennesker, der ikke 
kender vores rettigheder.  Derfor er det vigtigt at 
kæmpe for vores menneskerettigheder, og det gør 
man med små skridt.
 
Jeg har eksempelvis ikke ret til en nationalitet, da 
jeg er fra Palæstina og derfor statsløs. Det skal 
jeg kæmpe for hele mit liv. Det er derfor vigtigt 
for mig, at skabe en workshop, hvor deltagerne 
tænker over, hvordan de ser og oplever menne-

skerettigheder ud fra deres eget perspektiv ved 
at bruge kunst. 

Raghda: Kan du beskrive nogle af de overvejelser 
der ligger bagved workshoppen? 

Fadia: Vi har valgt at bruge kunst, fordi kunst kan 
forbinde vigtige budskaber og samle folk på kryds 
og tværs. Kunst i sin helhed symboliserer også 
frihed, fordi man selv kan bestemme, hvad man vil 
tegne eller udtrykke.

Fadia: Hvorfor valgte du at være med til at lave 
en workshop om menneskerettigheder? 

Lina: Alle der står bag workshoppen, inklusiv mig 
selv, har været i Danmark siden 2015. Vi flygtede 
fra Syrien på grund af krigen. Vi har været igen-
nem  svære tider. Vi er alle sammen palæstinen-
sere og er også flygtninge fra Syrien. Syrien er 
et  diskriminerende land uden ytringsfrihed, uden 
politisk frihed og uden nogen respekt for menne-
skerettigheder generelt. Alt sammen på grund af 
den diktatoriske regering som Assad regimet er. 
Det er derfor, jeg valgte at være med, for at sætte 
fokus på hvor vigtige menneskerettigheder er. 

Raghda: Hvilken betydning har denne workshop 
for dig? 

Fadia: For mig har denne workshop stor betyd-
ning, da jeg har en flugtbaggrund. Jeg flygtede 
til Danmark på grund af krig i Syrien, hvilket har 
medført stor personlig udvikling samt op- og ned-
ture. Jeg kæmper dagligt for at blive befriet fra de 
grænser, som verden og samfundet har stillet op 
for mig. Derfor betyder det rigtigt meget at delta-
ge i dette event.

Som en statsløs palæstinenser kæmper jeg hver 
dag. I Danmark skal jeg også kæmpe for min reli-
gion. Nu skal jeg kæmpe for to ting.

Alle rettigheder er vigtige for 
mig, men den allervigtigste ret-
tighed er nr. 15: ”Alle har ret til 
en nationallitet og ingen må tage 
den fra dig vilkårligt.” 

- Lina

”
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Kritik er kærlighed
Til Udtaler-forløbets afslutnings-
ceremoni, holdte Abdullah Sakka 
en tale om sine egne refleksioner og 
oplevelser med at ytre sig frit. Man-
ge minoriserede danskere oplever 
at blive nedgjort, når de optræder i 
den offentlige debat, men Abdullah 
trodser den hårde tone og opfordrer 
særligt unge til at blive ved med at 
blande sig. 
 
“Abdullah du skal altid prøve at gøre 
en forskel, og kæmpe for det du tror 
på.” Sådan sagde Anne Grethe til 
mig, da jeg begyndte at forstå de 
første danske ord. Det tog jeg til mig 
og begyndte at leve efter.
 
Tak fordi I lytter. Tak fordi I giver 
mig en stemme. Tak fordi jeg må sige 
min mening. 
 
Det er så dejligt at opleve så man-
ge unge, der mødes for at bidrage 
til den demokratiske samtale. Unge 
som snakker sammen og lytter til 
hinanden, ikke mindst, når det hand-
ler om de svære emner. For nogen 
virker det måske lidt underligt at 
takke for noget, der er så basalt i 
Danmark, som at tale, skrive eller 
tegne frit uden censur, og uden at 
det har konsekvenser for personen 

bag indholdet. Men er det sådan for 
alle i Danmark? Kan vi egentlig alle 
deltage i samfundsdebatten på lige 
vilkår?

På Kvindernes Kampdag i 2020 
skrev jeg en artikel med overskriften 
“I Danmark findes der stadig kvin-
der, som ikke har ret til uddannelse”. 
Artiklen blev delt på Facebook og 
efter et par minutter begyndte de 
første kommentarer at komme. Jeg 
tog telefonen og begyndte at læse: 
”skrid hjem”, ”smid det lort ud”, ”du 
burde være taknemlig for at få lov 
til at være i Danmark”, ”muslimer vil 
jo ikke betale for noget. De vil bare 
have alting foræret”. 
 
Da jeg læste kommentarerne, blev 
jeg meget chokeret. Jeg kunne ikke 
lade være med at spørge mig selv, 
hvis det var Søren Jensen, der havde 
skrevet den samme artikel, hvilken 
respons ville han så have fået? Ville 
han blive fortalt, at han skulle smi-
des ud af Danmark eller skride hjem 
til Lolland Falster, hvor han hører til? 
Hvor han kan leve med sin dårlige 
kultur, som er et problem for sam-
fundet? Hvor har de historierne fra 
om mig og mange andre mennesker, 
som de ikke kender? Måske kan vi 

godt gætte det, når vi ved, hvordan 
nogle mennesker bliver portrætteret 
i medierne eller omvendt, slet ikke 
bliver repræsenteret. Misrepræsen-
tation sker, når journalister fortæl-
ler en eller flere historier om dig, der 
ikke passer. To ud af tre nydanske-
re er ikke repræsenteret i medierne. 
Derudover passer mere end halvde-
len af nyhedshistorierne om nydan-
skere ikke. Det er en misrepræsenta-
tion på 65%.

Ærligt talt så var jeg også lidt kritisk 
i min artikel. Men er kritik lig med 
had? Og hvis man er kritisk, er man 
så utaknemlig? Hvis man spørger 
mig, så er det at være kritisk ikke lig 
med at være hadsk og utaknemlig. 
Vi deltager i den offentlige debat og 
udfordrer den, netop fordi vi ikke er 
ligeglade og fordi vi er taknemlige. Vi 
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gør det fordi, vi elsker Danmark og 
gerne vil bidrage til, at Danmark bli-
ver endnu bedre.
 
Jeg står her i dag, fordi jeg synes, 
at unge skal have lige vilkår i den of-
fentlige debat uanset hudfarve og 
herkomst.  
 
Jeg vil kæmpe for det, som jeg har 
lovet Anne Grethe. Unge skal blive 
ved med at blande sig i samfundsde-
batten. De skal blive ved med at del-
tage i den demokratiske samtale og 
bidrage med deres unikke synspunk-
ter. De skal blive ved med at kæmpe 
for deres demokratiske rettigheder. 
 
Danmark ville ikke være det gode 
Danmark, vi kender og har i dag, hvis 
ikke unge deltog i den offentlige de-
bat og delte deres kritik for at skabe 
et endnu bedre Danmark for os alle.  

Derfor skal unge mennesker have 
lige vilkår i den offentlige debat uan-
set hudfarve og herkomst, og fokus 
skal være på deres argumenter i 
stedet for deres udseende og bag-
grund. 

Vi deltager i den of-
fentlige debat og ud-
fordrer den, netop for-
di vi ikke er ligeglade 
og fordi vi er taknem-
lige. Vi gør det fordi, vi 
elsker Danmark [...]

- Abdullah

”



som folk kan vende tilbage til. 
Jeg står her i dag for at fortælle, hvor forfærdelig situatio-
nen i Syrien er. Syrien er stadig et usikkert land. Der er sta-
digvæk angreb i flere byer i Syrien, også i Damaskus og både 
fra Israel, Rusland og USA. 

Derudover anholder Assads regime især mænd, som vender 
tilbage til Syrien, fordi den syriske regering mener, at de har 
været illoyale overfor deres land, da de valgte at flygte i ste-
det for at blive og kæmpe. 

Som alle nok ved, så er krigen i Syrien en borgerkrig mellem 
landets myndigheder og forskellige oprørsgrupper. Det er 
derfor, at folk var nødt til at flygte, for ikke at være tvunget 
til at skulle dræbe sin bror eller ven, bare fordi man har for-
skellige holdninger. Folk flygtede fra døden. Folk flygtede for 
at beskytte deres børn.

Jeg har bare et enkelt spørgsmål, som jeg ønsker at stille 
Mattias Tesfaye, Mette Frederiksen og alle de andre politi-
kere, der støtter udlændingepolitikken, der bliver ført i lan-
det. Hvordan tør de at sende folk tilbage til et farligt sted 
med en diktatorisk præsident? Jeg har en vigtig besked til 
alle flygtninge. Det er vores ansvar, at stå hånd i hånd og 
kæmpe for at opnå en bedre og mere fornuftig udlændinge-
politik. Den skal sikre en god fremtid for den tredje generati-
on, som er os, der står her i dag, men også for den kommen-
de fjerde generation, som er vores børn.
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Til indvielsen af det nye museum, FLUGT, i Oksbøl i 2022 
var Udtaler Rahima Abdullah blevet inviteret til at holde 
tale. Selveste H.K.H Dronning Margrethe sad på forre-
ste række, da Rahima understregede vigtigheden i, at alle 
mennesker med flugterfaringer bliver ligestillet.

Flugt. Et ord bestående af fem bogstaver, men et ord, der 
åbner op for millioner af historier og fortællinger. Flugt. Et 
privilegie som langt fra alle mennesker, der ellers har behov 
for det, har adgang til. Jeg tænker på alle de mennesker, der 
aldrig nåede at flygte. De mennesker der druknede i  
Middelhavet, inden de overhovedet nåede at komme over på 
den anden side. 

De var også på flugt. De havde to ønsker. Det første ønske 
var aldrig at komme tilbage til det, de flygtede fra. Det  
andet ønske var at komme i sikkerhed. Deres første ønske 
blev opfyldt. De kom aldrig tilbage, til det de flygtede fra. 
Men de kom ikke til den sikkerhed, de drømte om og troede, 
at de var på vej til. Mine tanker går til dem. 

Min far der er sammen med os i dag, kunne have været en af 
dem, da han i 2014 satte sit liv på spil i en gummibåd og  
sejlede gennem Middelhavet for at skabe en bedre fremtid 
for mig, min mor og mine brødre. Da han gik ud af døren, vid-
ste jeg ikke, om jeg skulle se ham igen. For på hans rejse var 

En fælles historie

chancen for at overleve lige 
så stor, som risikoen for at 
dø. Mine tanker går til dem, 
der ikke overlevede flugten. 

Jeg elsker det her museum. 
Her er vores skæbner for-
enede. Her bliver alle men-
nesker på flugt ligestillet. 

Tænk hvis hele verden var 
ligesom det her museum. 
Ude i verden, men også her i 
Danmark, oplever vi til tider, 

at ikke alles flugt og behov 
for beskyttelse er lige me-
get værd. Men netop i livets 
store kriser er vi faktisk helt 
ens. 

Det her museum er med til 
at vise, at alle mennesker 
minder rigtig meget om hin-
anden, når vi er på flugt. 

Vi sidder med de samme fø-
lelser og den samme frygt.  
Vi har allesammen det til 

Et forandret Danmark

fælles, at når mørket falder 
på, så søger vi sikkerhed og 
fred. 

Tusind tak for at min historie 
får lov til at være med her på 
museet.  

Tusind tak for et projekt 
der minder os om, at alle 
mennesker på flugt deler et 
skæbnefællesskab, og at 
alle historier har værdi for 
vores fælles historie.

Statistikkerne viser desværre, at Dan-
mark er et af de eneste lande i EU, der er 
begyndt at nægte at forlænge opholdtil-
ladelser for syriske flygtninge, som kom-
mer fra Damaskus og områder i nærhe-
den.

- Lina
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I sin tale til Udtaler-forlø-
bets afslutningsceremoni 
delte Lina Hasan sine egne, 
sine forældres og endda 
sine bedsteforældres ople-
velser med at være tvunget 
på flugt. I 2012 blev hun og 
hendes familie modtaget i 
Danmark med åbne arme, 
men Lina belyser, at meget 
har ændret sig siden da.

Da krigen startede i Palæ-
stina i 1948, besluttede 
mine bedsteforældre at flyg-
te fra Palæstina til et sikkert 
sted, selvom det var meget 
hårdt at efterlade deres hus, 
deres minder, deres venner, 
deres familie og alt hvad de 
havde. De valgte at flygte til 
Syrien for at få et fredeligt 
liv og for at beskytte deres 
børn fra krigen.
 
 I 2012 startede krigen i 
Syrien, og scenariet gen-
tog sig, men nu var det mig 
og min familie, der stod i 
situationen. Selvom alt var 
svært for os, og selvom det 
var meget hårdt at efterla-
de vores hus, vores minder, 
vores venner, vores familie 
og alt hvad vi havde, så be-
sluttede mine forældre, at vi 
skulle forlade Syrien og tage 
til et sikkert land. Min far 

havde læst, at Danmark tog 
godt imod syriske flygtninge 
med et varmt hjerte og åbne 
hænder, og derfor valgte 
min far, at vi skulle flygte til 
Danmark. 
 
Siden vi kom til Danmark, 
har vi været meget glade 
og taknemmelige. Vi lærte 
sproget, vi kom ind på det 
danske arbejdsmarked, og vi 
fik en masse danske venner. 
Vi får tit dejlige følelser, når 
vi tænker på, at vi nu endelig 
er i et sikkert land uden krig. 
Vi har knoklet hårdt, og vi er 
blevet en del af samfundet, 
som vi bidrager til.
 
Men nu er de dejlige følelser 
der desværre ikke mere. I 
tænker sikkert hvorfor ikke? 

Det er fordi, vi ikke længere 
er velkomne her. Nu er det 
varme hjerte blevet koldt, og 
de åbne arme har lukket sig. 
Statistikkerne viser desvær-
re, at Danmark er et af de 
eneste lande i EU, der er be-
gyndt at nægte at forlænge 
opholdstilladelser for syri-
ske flygtninge, som kommer 
fra Damaskus og områder i 
nærheden. Danmark er det 
eneste land, der mener, at 
Syrien er et sikkert land, 
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Flugt har ingen farve
I Raghda Rached og Maya 
Alghazalis taler til Udta-
ler-forløbets afslutnings-
ceremoni illustrerede de 
Danmarks tydelige for-
skelsbehandling af menne-
sker, der flygter til Dan-
mark. Deres budskab er 
tydeligt: Ingen bør blive 
diskrimineret på baggrund 
af deres ophav.
 
 
 
 
 
I november 2013 stod vi 
og bankede på den danske 
grænse. Danmark viste sine 
bedste sider, og en måned 
senere fik hele familien op-
holdstilladelse. 

Når jeg tænker tilbage på ti-
den på asylcenteret, husker 
jeg andre familier fra andre 
lande, der havde været der 
i langt længere tid, end vi 
havde. Jeg husker specielt 
en familie, hvis mor havde 
opsøgt mig i centeret og 
fortalt mig, at hun, sine fem 
børn og hendes mand alle-
rede havde opholdt sig der 
i over et år. Det gik op for 
mig, at det land du kommer 
fra afgør hvilken behandling 

du får. Det gik op for mig at 
systemet inddeler menne-
sker i A- og B-hold. 
 
Verdenssituationen med kri-
gen i Ukraine er et eksempel 
på netop dette. Jeg vågne-
de en mandag morgen og 
kiggede på min telefon. Jeg 
var egentlig kun interesse-
ret i, at se hvad klokken var, 
men en artikel poppede op 
på min skærm med over-
skriften: ’’Danmark tager 
imod ukrainske flygtninge 
med åbne arme”.  
 
Jeg blev naturligvis nys-
gerrig, trykkede på artiklen 
og læste videre. Det første 
jeg faldt over i artiklen var, 
hvor mange ressourcer det 
danske samfund stillede til 
rådighed for de nytilkomne 
ukrainere. Nogle eksempler 
var: Øjeblikkelig opholdstil-
ladelse, hurtige ansættelser 
i nye jobs, gratis transport 
og gratis og nem familie-
sammenføring. Det overra-
skede mig. Senere på dagen 
poppede en ny artikel op fra 
Ekstra Bladet med over-
skriften: ”Vi vil helst hjæl-
pe ukrainerne”. En dansk 
politiker udtalte i artiklen: 
”Min egen vilje til at hjæl-

pe ukrainske flygtninge er 
meget stor. Den er større, 
end når det gælder mange 
andre flygtninge og migran-
ter (…) de ligner os mere, og 
vi føler større forpligtelse til 
at hjælpe dem end somaliere 
og palæstinensere”.
 
Når jeg læser disse citater 
op for jer, får jeg en masse 
tanker oppe i hovedet. Er 
jeg så anderledes end ukra-
inerne? Er jeg mindre værd 
end dem, fordi jeg er den 
palæstinenser, som politike-
ren taler om? Har hun mon 
ret? 

Når jeg ser den hjælp, de 
ukrainske flygtninge får, 
så bliver jeg glad, fordi de 
bliver behandlet på en god 
måde. Dog ville jeg ønske, at 
alle flygtninge blev behand-
let på samme måde som de 
ukrainske. At alle var lige i 
systemet uanset etnicitet 
og hudfarve. 
 
Flugt har ingen farve. Alle 
kan blive flygtninge en dag. 
Loven skal lade være med at 
dele mennesker op i A- og 
B-hold.

Tale af Raghda

Tale af Maya

Der var engang en pige, der 
havde store drømme og am-
bitioner, før hendes liv tog 
en tragisk drejning.  
 
Hendes liv blev pludseligt 
uforudsigeligt og ustabilt, 
fordi hun skulle flytte fra sit 
hjem og sit land. Hun blev 
adskilt fra sin far, da hun 
var 10 år, netop som hun 
havde allermest brug for 
ham. Tiden gik, og da hun 
blev 12 år, var det tid til, at 
hun skulle se sin far igen og 
samtidigt starte et nyt og 
bedre liv i Danmark. 
 
Hun lærte sproget på seks 
måneder og kom direkte 

Giv os barndommen, giv os fred
ind i de almindelige klasser sammen med de andre danske 
børn. Hun prøvede at passe ind, men hun var stadig ander-
ledes. Hun fik sit første fritidsjob ligesom de andre, da hun 
var 14 år, men hun var stadig anderledes. Hun snakkede det 
samme sprog som de andre, men hun var stadig anderle-
des. Lige meget hvor mange ting hun havde tilfælles med 
de andre danske børn, så var hun stadig den nye muslim og 
flygtning.  

Mit navn er Maya, jeg er 18 år gammel, og det her er en af de 
mange sørgelige historier, som mange andre folk med flug-
terfaringer, og børn med anden etnisk baggrund går igen-
nem hele tiden. Vi bor i et samfund, hvor du kan have den 
reneste straffeattest, tale sproget flydende og arbejde og 
betale skat, men hvor du stadig ikke bliver set som en lige-
værdig person, fordi du har mellemøstlig baggrund, brunt 

hår og brune øjne. Lad os 
tage udgangspunkt i krigen 
mellem Rusland og Ukraine. 
Forleden læste jeg, at ukra-
inere får opholdstilladelse 
og får lov til at starte på en 
uddannelse så snart de an-
kommer til Danmark. 

Senere læste jeg et andet 
sted, at en HF-elev fra Syri-
en fik afslag på sin opholds-
tilladelse og derfor skulle 
sendes tilbage. Det er på 
trods af, at hun kan spro-
get flydende og sikkert har 
bidraget meget mere end 
ukrainerne, der lige er kom-
met til landet. Ikke desto 
mindre er vi stadig “musli-
merne”, “terroristerne” og 
“samfundstaberne”. 
Jeg synes, det er ironisk 
fordi, det er de samme, der 
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har støttet krigen og terro-
risterne i vores land, der kal-
der os terrorister. De har ta-
get vores familie fra os, men 
det er os, der er kriminelle. 
De har taget vores barndom 
fra os, men det er fortsat os, 
der er problemet. 
 
Men vi er stærkere end dem. 

Vi står altid sammen og vil 
gøre alt for, at vores stem-
mer bliver hørt. Et godt ek-
sempel er dagen i dag, hvor 
vi alle sammen har fået lov 
til at udtale os. Jeg vil sige 
tusind tak til DFUNK for at 
give mig og alle andre mulig-
heden for at stå her i dag og 
sige vores mening.

Jeg synes, det er ironisk fordi, det er de 
samme, der har støttet krigen og terro-
risterne i vores land, der kalder os terro-
rister.

- Maya

”
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På en forårsdag i 2022 
stimledes hundredvis af 
mennesker sammen på 
Christiansborgs Slotsplads 
for at råbe politikerne op 
og kræve en “fair flygtnin-
gepolitik for ALLE”. Salah 
Zada var en af de perso-
ner, der valgte at stille sig 
op foran folkemængden 
og dele sit syn på, hvorfor 
Danmark bør ændre sin nu-
værende politik. 
 
Da jeg flygtede over mid-
delhavet i en gummibåd i 
2015 sammen med 36 andre 
flygtninge, havde jeg ingen-
ting med hjemmefra. 

Det eneste jeg havde med, 
var mine værdier. Mine vær-
dier som på ingen måde kan 
måles eller købes. Værdier 
som min mor sørgede for at 
opdrage mig efter, så jeg vil-
le blive til et ordentligt men-
neske. En af disse værdier er 
medmenneskelighed. Med-

menneskelighed på den måde, at vi tænker på andre end os 
selv. Det at andre skal have det godt, før man selv kan få det 
godt. At andre også skal behandles ordentligt. Den værdi er 
grunden til, at jeg står her i dag. Den samme værdi er grun-
den til, at I står her. Vi deler denne værdi. Men regeringen 
udviser ikke medmenneskelighed med deres tydelige for-
skelsbehandling af mennesker. 

De sidste par uger har ikke været nemme. De har vakt man-
ge følelser. Mange følelser, som jeg har båret på, siden jeg 
kom hertil. Hvem havde troet, at vi ville være nødt til at lave 
en demonstration for at kræve lige behandling af menne-
sker? Hvem havde troet, at vi i Danmark, et af verdens bed-
ste og rigeste lande, kunne finde på at sende folk tilbage 
det diktatur, de er flygtet fra? Svaret er, at ingen af os havde 
troet det, så det er nu, vi skal handle. Det er nu, vi skal gribe 
ind og redde vores fællesskab ved at stå sammen, råbe højt 
og sige fra overfor regeringens dobbeltmoralske politik.
 
I morgen skal der stemmes om en forbedring af den forfær-
delige udlændingelov, som vi har i dag. Jeg ved, at der er 
politikere og spindoktorer iblandt os lige nu. Min appel til jer 
er: Vores lovgivning skader mere, end den gavner. Hvis I vir-
kelig elsker Danmark og vil samfundet det godt, så bliver 
I nødt til at forstå, at det at holde på folk i flere måneder, 
endda i flere år i asylsystemet, hverken gavner den enkelte 
eller samfundet. Jeg håber, at særloven bliver en øjenåbner 
for de partier, der går ind for en stram asylpolitik. Vi har brug 
for en mere human og retfærdig asylpolitik, der behandler 

alle flygtninge ligeværdigt, uanset hvor de kommer fra.

Der må ikke være nogen tvivl om, at jeg er taknemlig for den 
hjælp, jeg har fået. Jeg er taknemmelig for at have fået mu-
ligheden for at uddanne mig til lærer i dag, så jeg kan bidra-
ge til samfundet.
 

Seje, fantastiske og ordentlige mennesker. Tak fordi I er 
mødt op her i dag. Tak fordi I tager jer af jeres medmen-
nesker og bruger tid og kræfter på, at andre skal have det 
godt. Jeg elsker jeres engagement. Det er på grund af jer, at 
vi kan holde ud i disse svære tider. Det er på grund af jeres 
næstekærlighed og jeres omsorg, at vi kan blive ved med at 
kæmpe. I giver os håb. Vi vågner hver dag med et lille håb 
om, at tingene nok skal blive bedre. Livet har lært os at efter 
ethvert nederlag, er der en sejr. Det her er vores kamp, og vi 
er sammen om den. 

At være flygtning er ikke et tilvalg, men at behandle menne-
sker retfærdigt og ligeværdigt er noget, man selv vælger.

Hvem havde troet, at vi ville være nødt til 
at lave en demonstration for at kræve lige 
behandling af mennesker?

- Salah

Danmark har brug for en human asylpolitik

FNs Verdenserklæring 1948 - Artikel 3 i Menneskerettighederne:  
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Min krop,  
mit valg

I august 2022 offentliggjorde “Kommissionen 
for den Glemte Kvindekamp” sin anbefaling om 
at forbyde hovedtørklæder for piger i grundsko-
len som et middel mod social kontrol. Udmeldin-
gen mødte stor modstand blandt befolkningen 
og flere af kommissionens medlemmer trak i de 
følgende dage, også deres opbakning til forsla-
get. I sin tale til Ungdommens Folkemøde 2022 
delte Mursal Popalzai sine holdninger til, hvor-
for forslaget ville være et skridt i en helt forkert 
retning. 
 
Hvilken påklædning må piger og kvinder vælge til 
og fra? Det er præcis det spørgsmål, som vi kvin-
der er blevet udsat for gennem historien og frem 
til i dag.  

Den 24. august 2022 kom der en anbefaling fra 
”Kommissionen for den Glemte Kvindekamp”, som 
er nedsat af regeringen, om at forbyde tørklæder i 
grundskolen. Da jeg læste nyheden, kom jeg med 
det samme til at tænke på Talibans magtoverta-
gelse d. 15. august 2021 i Afghanistan. 
 
Kvinder og piger fik frataget deres rettigheder 
og blev påbudt at bære burka. Ligeledes vil vores 
eget Danmark tvinge piger til at tage en beklæd-
ningsgenstand af. Jeg kan ikke se forskellen mel-

lem Taliban og vores egen stat. At tvinge folk til 
ikke at gå med tørklæde er lige så slemt, som at 
tvinge dem til at gå med det. Tvang er tvang. Det 
er uacceptabel social kontrol. 
 
Kære politikere: Det er ikke tørklædet, der deler 
vores børn og samfund op. Det er folks fordomme 
og diskrimination, der deler vores børn og sam-
fund op. Lad dog vores børn og vores piger være. 

Vi skal lære vores børn at acceptere hinanden 
og hinandens forskelligheder. Vi skal huske, at 
alle brikker ikke er ens i et puslespil. Men selv om 
brikkerne er forskellige, så udgør de en helhed, 
når de sættes rigtigt sammen. Det kan tage tid at 
sætte brikkerne sammen, men når puslespillet er 
færdigt, vil man se et flot billede, som er det hele 
værd.  

Selvom vi er forskellige på nogle punkter, så har vi 

alle en ting til fælles. Vi er alle en del af Danmark. 
Vi skal værne om hinanden og vigtigst af alt, skal 
vi respektere hinanden. Vi skal hylde alle de stær-
ke kvinder og aktivister, der kæmper for ligheden 
og bekæmper diskrimination. 
 
Alle mennesker skal have lov til vælge den på-
klædning, de føler sig mest trygge og tilpas i, 
hvad enten de har lyst til at gå med bikini eller 
tørklæde. Ingen andre end dem selv skal bestem-
me det.  
 
Heller ikke staten. 
 
Kampen imod tørklædeforbuddet er ikke kun en 
kvindekamp, men også en kamp for vores alles 
menneskerettigheder.  ”Ingen kvindekamp uden 
klassekamp og ingen klassekamp uden kvinde-
kamp”. Rødstrømpernes mål var at skabe et sam-
fund uden diskrimination og undertrykkelse, hvor 
hverken kvinder, børn eller mænd blev undertrykt. 

Så nej tak til tørklædeforbuddet.  
 
Det er et frontalt opgør med grundlæggende 
menneskerettigheder, vores demokrati og religi-
onsfrihed. Vi bør alle stå sammen, fordi sammen 
er vi stærkest.

Kampen imod tørklædeforbud-
det er ikke kun en kvindekamp, 
men også en kamp for vores alles 
menneskerettigheder. 

- Mursal

”
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1. Alle mennesker er født frie og lige. Vi skal behandles lige 
og med samme værdighed.

Menneskerettighederne fra FNs Verdenserklæring i 1948

2. Alle har ret til menneskerettigheder uden forskelsbehand-
ling. Uanset hvem du er, hvor du er født, hvilket køn du har, og 
hvordan du ser ud, har du de samme rettigheder.

3. Alle har ret til liv, frihed og sikkerhed. Du er født fri og har 
ret til et liv i frihed, fri fra frygt.

4. Ingen må gøre dig til slave. Al slaveri og menneskehandel 
skal være forbudt. Mennesker er ikke en handelsvare.

5. Ingen må torturere dig. Og ingen må udsætte dig for gru-
som, umenneskelig behandling eller straf.

6. Alle har ret til at blive anerkendt som en borger med ret-
tigheder og pligter.

7. Alle er lige for loven. Uden forskelsbehandling har alle ret til 
at blive beskyttet af loven.

8. Alle må gå til en domstol. Du har ret til en advokat og en 
fair erstatning, hvis dine rettigheder ikke bliver respekteret.

9. Ingen må anholde eller tilbageholde dig vilkårligt. Og ingen 
må vilkårligt udvise dig fra dit land.

10. Alle har ret til retfærdig rettergang. Hvis du er anklaget 
for en forbrydelse, har du ret til en fordomsfri behandling af 
din sag ved en uafhængig domstol.

11. Alle er uskyldige, indtil det modsatte er bevist ved en ret-
færdig retssag. Og du må kun blive dømt for noget, der var 
ulovligt, da du gjorde det.

12. Alle har ret til et privatliv. Ingen må vilkårligt lukke sig ind 
i dit hus eller åbne dine mails.

13. Alle har ret til at rejse frit i sit land. Du må også forlade dit 
land og vende tilbage, hvis du ønsker det.

14. Alle har ret til et tilflugtssted. Hvis du bliver forfulgt, har 
du ret til at blive beskyttet i et andet land.

15. Alle har ret til en nationalitet. Og ingen må tage den fra 
dig vilkårligt.

16. Alle voksne har ret til at gifte sig og til at stifte familie. 
Ingen må hverken tvinge dig til at blive gift eller forhindre 
dig i det.

17. Alle har ret til at eje deres egne ting. Ingen må tage din 
ejendom fra dig uden grund. De må heller ikke nægte dig at 
eje den.

18. Alle har ret til at tænke, hvad de vil. Du har ret til at have 
din egen overbevisning, og du er fri til at vælge og skifte re-
ligion.

19. Alle har ret til at have sin egen mening og ytre den. Du må 
tænke og sige, hvad du vil – og søge og udveksle information 
og ideer med andre.

20. Alle har ret til at deltage i fredelige protester, møder og 
foreninger. Og ingen er tvunget til at tilhøre en forening.

21. Alle har ret til at deltage i styringen af deres eget land. Du 
har ret til at vælge dine politikere og repræsentanter gennem 
retfærdige valg.

22. Alle har ret til grundlæggende social og økonomisk tryg-
hed.

23. Alle har ret til at arbejde. Du har ret til en retfærdig beta-
ling, gode og sikre arbejdsforhold og til at være medlem af en 
fagforening. Der skal være lige løn for lige arbejde.

24. Alle har ret til fritid. Du har ret til at holde fri og til at hvile.

25. Alle har ret til livsnødvendige forhold. Det er for eksempel 
mad, tøj, lægehjælp og et sted at bo.

26. Alle har ret til at gå i skole. Du har ret til grundlæggende 
uddannelse – og til at lære et erhverv eller et håndværk.

27. Alle har lige ret til at deltage i kulturlivet. Du har for ek-
sempel ret til at dyrke sport og spille musik, og du har ret til 
at blive informeret om videnskabelige fremskridt.

28. Alle lande skal bidrage til at gøre verden til et sted, hvor 
alle dine rettigheder og friheder kan blive ført ud i livet.

29. Alle skal respektere andres rettigheder. Også dig. Og 
dine rettigheder kan kun begrænses, hvis det er for at be-
skytte en andens.

30. Ingen må ødelægge eller tage dine rettigheder og frihe-
der fra dig. Hverken stat, grupper eller enkeltpersoner.
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Til mine forældre

Flygtninge er ikke samfundsnassere, terrorister eller ucivili-
serede mennesker. Mange flygtninge er ofre af krige, de ikke 
selv tog del i. Mennesker af kød og blod præcis som dig og 
mig. Mennesker med hver deres historie, deres drømme, de-
res barndomshjem, deres familier, deres karrierer og deres-
sociale statusser. Det er alt sammen noget, de har mistet til 
krigens grimme ansigt. Mennesker der på et tidspunkt har 
haft alt dette, som du har i dag, men som blev frarøvet deres 
tryghed, deres hjem og deres nærmeste. 
 
Det er mennesker, der flygter for at finde fred, tryghed og et 
nyt hjem. Flygtninge er fædre og mødre, der risikerer deres 
eget liv for at redde deres børns liv og fremtid for at kunne 
give dem en bedre tilværelse. Hvad er der galt i det? Hvor-
for deler vi i dag flygtninge op i hudfarve, religion og endda 
køn? Fortjener alle mennesker ikke tryghed? Er der forskel 
på værdien af et menneskeliv, blot fordi mennesket 
udadtil ser anderledes ud? Har 
et mørkglødet barn mindre behov 
for kærlighed og omsorg end et 
lyst barn? Hvordan kan vi stemple 
mennesker, der flygter fra terro-
rister og terror som terrorister?  
Det har jeg ALDRIG forstået. 
 
Krigen tog alt fra dem. Deres 
barndomshjem, deres  bekendte, 
deres venner, deres stabilitet og 
deres familier. Deres økonomiske sikkerhed, deres karrierer, 
deres drømme og deres mulighed for at leve som par og fa-
milie. Under krigen oplevede de ekstrem fattigdom og hjem-
løshed. Flere familiemedlemmer døde som en konsekvens af 
krigen. De mistede smilet, glæden, musikken og fællesska-
berne. De mistede retten til at uddanne sig og klæde sig på, 
som de ville. Det er også Afghanistan i dag. Der er som et 
åbent fængsel, blot uden tag over hovedet, mad på bordet 
eller nogen anden form for “sikkerhed”.  
 
Som barn forstod jeg aldrig alvoren af, hvad mine forældre 
var gået igennem for at få os i sikkerhed. Jeg kan ikke fore-
stille mig den angst, mine forældre må have siddet med. Helt 
fremmede i et land, hvor de hverken kendte kulturen, religi-

I mange år har nedværdigende fortællinger om folk, der 
er flygtet til Danmark, og sidenhen har bosat sig, fyldt 
i det danske nyhedsbillede. Fordomme og fjendebille-

der er vokset, og kun sjældent hører vi om de enorme an-
strengelser, folk går i gennem i mange år for at skabe sig en 
hverdag i det danske samfund. Til Ungdommens Folkemøde 
2022 valgte Zuhal Khosrawi at dedikere sin tale til sine for-
ældres generation, der har ofret så meget for deres børns 
sikkerhed og fremtid.

onen eller normerne. Hvor de ikke kunne sproget, var uden 
familiemedlemmer og nære venner. De måtte starte helt fra 
nul i ensomhed, fattigdom og afhængige af hjælp.
Hvordan var det mon at gå fra et prestigefyldt liv med  kar-
riere og hjem til at blive set som analfabet, uduelig, ubruge-
lig og en byrde. Hvordan var det mon at leve et liv, der på så 
kort tid bragte den ene store forandring efter den anden.  
 
Hvordan var det mon at leve hele sin ungdom med krig, død, 
ødelæggelse og flugt, hvor man konstant skulle tilpasse sig 
nye udfordringer. Hvordan var det mon at tænke tilbage på 
hændelserne, at leve med PTSD, depression og stress uden 
at nogen kendte til det. Hverken dem selv eller andre. Hvor-
dan var det mon at håndtere det store kulturchok, angsten 
for fremtiden, usikkerheden og tvivlen. Hvordan var det mon 
at leve med al dette i bagagen og samtidig skulle indordne 
sig og efterleve en masse krav og skabe sig en ny tilværelse.

Mine ord,  tanker og mit fokus 
er først og fremmest adresseret 
til førstegenerationen af flygt-
ninge.  
 
Til folk som mine forældre og 
deres ligesindede, der både er 
glemt af systemet, men også i 
lang tid af deres egne børn.  
 
Til generationen der flygtede i 

en tid, hvor mulighederne slet ikke var de samme som i dag.  
 
Til generationen der ikke fik den rette hjælp og omsorg, men 
blev kastet rundt i systemet så snart de landede.  
 
Til generationen der tog de sværeste kampe for, at deres 
børn kunne få det en smule nemmere og bedre.  
 
Til den glemte generation hvis liv, drømme, håb, familier, 
barndomshjem og meget mere blev frarøvet dem på et split-
sekund.  
 
Til generationen der altid stemples som dovne, nassere, uci-
viliserede, ekstremistiske, og som konstant bliver nedgjort.  

Til generationen hvis egne 
børn voksede op i uviden-
hed, og som så ned på dem 
på grund af deres vaklende 
dansk og deres anderledes 
verdenssyn. 
 
I dag vil jeg sætte fokus på 
jer og jeres enorme styrke. 
Jeres mod og jeres levede 
virkelighed, der inspirerer 
unge som mig til aldrig no-
gensinde at give op i livet, 
uanset hvor mange slag jeg 
måtte få. Mødrene der på 
trods af deres minimale res-
sourcer alligevel formåede 
at klare sig nogenlunde. De 
stærke mødre der har over-
levet alverdens tortur og 
alligevel rejste sig og gav al 
deres energi og kærlighed i 
forsøget på at opfostre børn 
og give dem en bedre tilvæ-
relse. I er ikke bare “kvinder 
uden arbejde” i ghettoom-
råder. I er ikke “undertrykte 
svage stakler”. I er tvært-

I mine øjne er min far min helt. Uden 
ham og hans risikovillighed på hans 
lange og farlige flugt havde hver-
ken jeg eller mine søskende været i  
Danmark i dag. Måske havde vi ikke 
engang levet.

- Zuhal

”

FNs Verdenserklæring 1948 - Artikel 22 i Menneskerettighederne:  
Alle har ret til grundlæggende social og økonomisk tryghed.
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imod nogen af de STÆR-
KESTE, sejeste og mest 
inspirerende kvinder, jeg no-
gensinde har kendt til. 
 
Fædrene der satte deres liv 
på spil for at redde deres fa-
milie, men som i dag beskyl-
des for at være “kujoner der 
kun tænker på at redde sig 
selv og efterlader kvinder og 
børn”.  
 
Hvis bare folk kendte je-
res historier, som jeg gør. 
Hvis folk blot forsøgte at 
tale MED jer i stedet for at 
tale OM jer, ville de se, hvor 
stor kærligheden er, og hvor 
frygtløse og stærke I var og 
er. De ville betegne jer som 
helte, der risikerede jeres 
liv for jeres familiers skyld, 
præcis som andre gør det 
i dag. I mine øjne er min 
far min helt. Uden ham og 
hans risikovillighed på hans 
lange og farlige flugt havde 

hverken jeg eller mine søskende været i Danmark i dag. Må-
ske havde vi ikke engang levet. Jeg beundrer alle jer fædres 
styrke, og jeg er vred på jeres vegne. Jeg er vred, fordi jeg 
forstår det hele i dag, hvor jeg er voksen og selv er blevet 
mor.  
 
Jeg er blevet opmærksom på verden, krig og konsekvenser-
ne af krig med deres indflydelse på vores mentale helbred 
og lidelser.  
 
I er alle eksempler på heltemodige forældre, der har gjort 
jeres bedste, med de forudsætninger I havde, i forsøget på 
at beskytte jer selv og jeres familier. I fortjener meget mere 
ros og anerkendelse. I fortjener mere fokus og respekt. I 
fortjener at blive hørt. Tak for jer, jeres ofringer, jeres mod 
og jeres styrke.  
 
Som forsøg på at takke jer med handlinger, vil jeg love jer, 
at jeres hårde arbejde, jeres ofringer og jeres ødelæggende 
flugt og store tab ikke vil gå til spilde. Jeg og mange andre 
som mig, der er børn af flygtninge, vil gøre vores bedste for 
at tage ansvar, gribe ordet og kæmpe for en bedre tilværel-
se. Ikke bare for os selv, men for alle andre der står i lignen-
de situationer. Vi vil sige fra over for uretfærdighed, vi vil 
sige fra over for krige og vi vil, så længe vi lever, kæmpe for 
at sprede fred, tryghed, fællesskabsfølelse og kærlighed i 
verden. Krigen adskilte jer og frarøvede jer jeres liv og tryg-
hed, men vi vil kæmpe for, at det aldrig sker igen.

I er ikke bare ”kvinder uden arbejde” i 
ghettoområder. I er ikke ”undertrykte 
svage stakler”. I er tværtimod nogen af 
de STÆRKESTE, sejeste og mest inspire-
rende kvinder, jeg nogensinde har kendt 
til.

- Zuhal

”
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Hvordan ville du have det, hvis din drøm blev ta-
get fra dig, og dit liv blev sat på standby? Netop 
nu er der en stor gruppe af unge, hvis planer for 

fremtiden bliver overtaget af frygt og usikkerhed. Det 
er en konsekvens af regeringens ønske om at udvise 
mennesker tilbage til eksempelvis Syrien.
  
I denne sektion sætter Udtalerne fokus på, at drømme 
kan være en overlevelsesmekanisme, idet regeringen 
modarbejder de unges ambitioner og visioner for deres 
fremtid. 

Drømme
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ud ad landevejen, men nærmere en stejl bakke med mange 
bump på vejen. At opnå statsborgerskab handler ikke blot 
om at kunne leve trygt i Danmark og realisere sine drøm-
me. Det handler også om at blive anerkendt som borger i 
det danske samfund. Jeg har desværre selv oplevet at bli-
ve fremmedgjort af systemet. I en periode i 3.G var jeg ret 
stresset. Jeg havde mange afleveringer på min naturviden-
skabelige studieretning, jeg havde to jobs og samtidig skul-
le jeg skrive mit studieretningsprojekt. På grund af at jeg 
havde så travlt, glemte jeg min taske et sted og mistede min 
pung med alle mine kort. 

Som den dansker jeg er, ringede jeg selvfølgelig til Bor-
gerservice for at finde ud af, hvad jeg skulle gøre. Jeg fik 
at vide, at jeg bare skulle bestille nye kort online, indtil jeg 
nævnte mit opholdskort, der tilfældigvis også lå i min taske 
den dag.  
 
Borgerservice kunne selvfølgelig ikke hjælpe med det, så jeg 
kontaktede Udlændingestyrelsen, hvor jeg fik af vide, at jeg 
skulle gå ind på “Ny i Danmark”, selvom jeg ikke er ny i Dan-
mark, men har boet her i syv år. Jeg fandt ud af, at jeg ikke 
bare kunne bestille kortet via nettet. I stedet skulle jeg ud-
fylde en formular og aflevere den på politistationen, fordi jeg 
har et ”fremmedpas” og ikke bliver betragtet som dansker.  

Er der altid vej, hvor der er vilje?
Mange unge med flugterfaringer møder stor modstand, 
når de prøver at finde deres plads i samfundet. Systemet 
har således gjort livet for de unge mere besværligt. Aya 
Hasans tale fremhæver i særdeleshed problemet i, at det 
ikke altid kan lade sig gøre at nå de mål, man sætter for sig 
selv, selvom man kæmper hårdt.  
 
“Hvor der er vilje, er der vej”. Det var det ordsprog, der stod 
på en billedramme, jeg fik af min dansklærer i 9. klasse, da 
hun ville give mig et godt råd til fremtiden.  
 
Siden da har jeg prøvet at leve efter ordsproget. Hver gang 
jeg synes, at livet er lidt træls, kigger jeg på mit skrivebord, 
ser ordsproget og tænker: ”Kom så Aya, du kan godt”. Det 
motiverer mig ofte til at få lavet mine ting færdige, men 
desværre har jeg også fundet ud af, at det ikke kan bruges 
til alt, fordi nogle gange er viljen ikke nok. Jeg drømmer om 
et Danmark, hvor engagerede folk med flugterfaringer, der 
bidrager positivt til samfundet, og som har viljen til at blive 
danske, kan få lov til dette. Jeg drømmer om, at vi kan få 
lov til dette uden, at det tager uendelig lang tid og uden for 
mange krav, som besværliggør vejen til det danske statsbor-
gerskab. 
 
”Men Aya, de der krav er ikke så besværlige, som du tror. 
Flygtninge skal bare tage sig sammen”. Mit svar er ja, men 
nej. Flere statistikker viser, at indvandrere og efterkommere 
fra ikke-vestlige lande har ekstra svært ved at få statsbor-
gerskab. Kravene er større, end de fleste går og tror.  

Man skal blandt andet have boet i Danmark i otte år, man 
skal have haft et fultidsarbejde i tre og et halvt år, og man 
skal bestå statsborgerskabstesten, som mine etnisk danske 
venner ikke engang kan bestå.  

Vejen til det danske statsborgerskab er altså ikke bare lige-

Jeg havde det ret mærke-
ligt, da jeg forlod politistati-
onen. Det gik op for mig, at 
selvom jeg gik på et dansk 
gymnasium, havde dan-
ske venner, arbejdede på 
et dansk plejehjem og i et 
dansk supermarked, talte 
dansk og lavede mange fri-
villige aktiviteter, så blev jeg 
ikke betragtet som dansker, 
men som en fremmed flygt-
ning.  
 
Jeg følte, at jeg ikke hørte 
hjemme i Danmark, fordi jeg 
ikke havde dansk statsbor-
gerskab. Denne situation fik 
mig til at tænke, om der mon 
altid er vej, hvor der er vilje? 
 
For jeg vil Danmark, og jeg 
prøver, men alligevel er det 
ikke godt nok. Jeg håber, at 
Danmark i fremtiden vil æn-
dre kravene til at få stats-
borgerskab, så dem der har 
viljen kan opnå deres drøm.  
 
Samtidig synes jeg ikke, at 
vi skal opgive ordsproget, 
for viljen er det vigtigste 
redskab, vi har til at blive 
ved med at kæmpe for vores 
drømme.

Det gik op for mig, at selvom jeg gik på et 
dansk gymnasium, havde danske venner, 
arbejdede på et dansk plejehjem og i et 
dansk supermarked, talte dansk og lave-
de mange frivillige aktiviteter, så blev jeg 
ikke betragtet som dansker, men som en 
fremmed flygtning.

- Aya

”



Alle fire udsendelser af Udviste Drømme podcasten 
kan streames gratis på podcastjenesten Podimo.
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Hvordan har din bagage indflydelse på dine drømme, håb og 
forventninger til livet?
 
Beri: “Hvis jeg skal beskrive min dag, så vil den nok være lidt 
ligesom alle andre danskere, men lidt mere end det, fordi jeg 
har jo også lidt mere i bagagen end, hvad andre måske har. 
Jeg er studerende. Jeg skal skrive speciale næste semester, 
så det glæder jeg mig til. Jeg arbejder som tolk ved siden af, 
og det har jeg gjort siden min studiestart. Så det har jeg væ-
ret rigtig glad for. Her jeg kan udnytte sprogene arabisk, kur-
disk og dansk.”

Nadia: ”Danmark er et af de eneste lande i Europa, der me-
ner, at Syrien og Damaskus er sikkert, men det mener de an-
dre lande ikke. Hvis man kigger på Tyskland, Sverige, Holland 
eller de andre EU-lande, og hvis jeg nu havde været dér for 
fem år siden, havde jeg allerede, ikke kun fået midlertidig op-
holdstilladelse, men fået permanent opholdstilladelse og ville 
snart få statsborgerskab. Jeg har også familie i Tyskland, der 
har fået statsborgerskab, kun fordi de læser, men hvis man 
kigger på mig her i Danmark, som har arbejdet og er i gang 
med at studere, så kan jeg ikke engang opnå midlertidig op-
holdstilladelse.”

Hvis man kigger på Tyskland, Sve-
rige, Holland eller de andre EU-lan-
de, og hvis jeg nu havde været dér for 
fem år siden, havde jeg allerede, ikke 
kun fået midlertidig opholdstilladelse, 
men fået permanent opholdstilladelse 
[...]

- Nadia

Udviste Drømme

I foråret 2021 udgav de fire Udtalere, Ali, Beri, Nadia og Rahi-
ma, podcasten “Udviste Drømme”. I podcastserien med fire 
afsnit reflekterer de alle over deres fremtid som unge med 

flugterfaringer i Danmark. Beri har været glad for sine sprogkund-
skaber indenfor arabisk, kurdisk og dansk, som hun har kunne 
bruge til sin fordel. Rahima mener, at politiske beslutninger har 
gjort hende til den, hun er i dag og vil derfor gerne mestre det po-
litiske spil. Ali vil som sygeplejerske være noget for nogen og gøre 
en indsats for mennesker i nød. Nadia drømmer om en uddannelse 
og et hus med sin familie i Danmark, hvor de kan bo uden at skulle 
bekymre sig om i morgen. På disse to sider vil du blive introduce-
ret til fire citatuddrag fra podcastserien samt et uddrag af et digt. 

Rahima: ”Det er meget vigtigt for mig at kæmpe for retfær-
dighed i verden og kæmpe for menneskerettigheder. Og det 
er det fordi, jeg har oplevet at miste nogle af mine rettighe-
der. Jeg har oplevet at miste retten til en tryg barndom og 
hørte bombernes lyde, da jeg var barn, hvilket intet barn skal 
opleve. Så jeg ved godt, hvordan det føles, når der er nog-
le rettigheder, man ikke har. Det er også derfor, at jeg tager 
kampen op om menneskerettigheder, uanset hvor proble-
merne befinder sig på jorden, om det er i Danmark eller andre 
steder i verden.”

Ali: ”Jeg bliver student her til sommer. Og for mig handler 
det herefter om at arbejde et sted, hvor man har kontakt til 
mennesker. Det er ikke sjovt, hvis man bliver indlagt på syge-
huset, så det at man kan være der for de mennesker og gøre 
en indsats, det er virkelig noget, man bliver stolt af, når man 
kommer hjem om aftenen.”

”
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Jeg pakker mine skuffelser i en taske 
hver ting er som at rive op i sting 
lynlåsen på kufferten der åbnes, som et sår, der sprækker op 
 
Og jeg gør mig klar til at starte mit liv forfra igen 
på vej til et nyt sted, endnu et fremmed land 
og imens jeg pakker min taske, spørger jeg mig selv: 
Skal jeg pakke min kærlighed til Danmark med? 
Eller skal jeg lade som om den kærlighed aldrig fandtes 
 
Jeg er bange for, at der ikke er nogle drømme tilbage 
jeg kan pakke med, for jeg tør ikke at drømme stort længere 
 
Jeg har kun et ønske tilbage 
at komme til et sted, 
hvor jeg aldrig vil føle mig fremmed igen.

 
 
 

- Uddrag af digtet ’Hjemsendelsesbillet’, som Rahima læste op i podcasten Udviste Drømme.
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Lina
Dette billede symboliserer en drøm, for-
di en gymnasial uddannelse i Danmark 
har været den største drøm for mig. Si-
den jeg kom til Danmark har jeg kæmpet 
meget med sproget, med at få opbygget 
et nyt liv og med at finde mig selv i det 
danske samfund. Med min gymnasiale 
uddannelse kommer jeg til at opnå mine 
drømme. Jeg kan læse videre på en vi-
deregående uddannelse. Jeg kan få den 
anerkendelse, som jeg vil gerne have fra 
samfundet. 

Den afghanske landsholdstrøje symboli-
serer drømme for mig, fordi jeg altid har 
drømt om at hjælpe de afghanske kvinder 
i Afghanistan. Jeg drømmer om at give 
dem et fodboldstadion, så de kan spille 
fodbold. Fodbold betyder meget for mig 
især nu, hvor de afghanske kvinder ikke 
har rettigheder. Jeg har to drømme. En 
er at bygge et fodboldstadion for kvinder 
i Afghanistan, så de kan spille fodbold og 
være frie. Den anden er at være den før-
ste kvindelige præsident i Afghanistan.

Mursal

Serdar
Dette billede symboliserer, at jeg kan 
være i et land uden at være bange for min 
fremtid. Billedet symboliserer min drøm 
om et selvstændigt Kurdistan, fordi jeg 
ikke kan finde ro og fred uden at have et 
selvstændigt land.

Ahmad
Jeg vil gerne være politibetjent, da det 
er min største drøm. Men det er umu-
ligt for mig at blive politibetjent uden det 
danske pas, så derfor drømmer jeg om, 
at blive dansk statsborger. Det danske 
pas betyder meget for mig, fordi jeg kan 
komme tættere på min drøm. Min drøm 
er nemlig at gøre en forskel for samfun-
det

Hvad symboliserer drømme for dig?
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At drømme betyder at jeg har en årsag til 
at leve. Jeg drømmer mest, når jeg rejser 
gennem mine bøger. Når jeg læser, giver 
det mig motivation til at drømme uden 
grænser. Det giver mig modet til at star-
te noget nyt i mit liv eller ændre noget, 
som jeg havde svært ved at ændre fordi 
jeg var tilbageholdende eller følte frygt.  

Bøgerne inspirerer mig til at forestille 
mig en fremtid fyldt med succes og præ-
stationer. Når jeg læser, flyver jeg til en 
anden verden, hvor der er kun fred, kær-
lighed og inspiration.  

Haya
Min notesbog er mit et og alt. Det er mig, 
mine drømme og min bedste ven. Siden 
jeg var lille, har jeg altid kunne lide at 
skrive. Jeg har mange ord, drømme og 
tanker. Den har været med mig, om jeg så 
har været sur, glad eller forelsket. Mine 
drømme om fremtiden står der, alt står 
der. På den måde, manifesterer notesbo-
gen min tilstedeværelse.

Raghda
Jeg vælger to ting, som symbolisere-
rer drømme for mig: Bøger og arbejde.
Arbejde er meget vigtigt i mit liv, og det 
hænger sammen med hverdagen. Arbej-
de er også vejen til at drømme stort fordi, 
når jeg arbejder, så udvikler jeg mig selv. 
For at opnå mine drømme skal jeg have 
modet: Hvor der er vilje er der vej. Bøger 
hjælper også med at styrke en selv til at 
opnå ens drømme.

Fadia

Min drøm er at leve i sikkerhed uden frygt 
for at der kommer noget ned fra himlen 
bortset fra regn og sne. Jeg kigger altid 
op på himlen for at minde mig selv om, at 
jeg er i sikkerhed, men også for at tænke 
på fremtiden.

Ibrahim
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Drømme workshop

Som et led i Udtaler-forløbet blev der lavet en Drømme workshop, hvis formål var at itale-
sætte unges ulige muligheder for at realisere deres drømme. Majoriteten af unge i Danmark 
skal højst bekymre sig om, hvorvidt de bliver optaget på deres uddannelser, men mange 
danske unge med flugterfaringer ved ikke, om de fortsat bor i Danmark om to år. Til Ros-
kilde Festival og Ungdommens Folkemøde i 2022 deltog hundredvis af unge mennesker i 
workshoppen. 

Deltagere blev bedt om at skrive deres drøm ned på et stykke papir, hvor de herefter fik mu-
ligheden for enten at hænge den op eller smide den i skraldespanden. At være tvunget til at 
smide sin drøm i skraldespanden er for mange unge med flugterfaringer en virkelighed, hvilket 
vi med denne workshop prøvede at sætte fokus på.

I det her felt er du velkommen til at nedskrive, hvad du drømmer om. 
Vi mener, at alle mennesker har ret til at drømme. Ingen drømme er for 
store eller for små. Ingen drømme er forkerte. Brug de stiplede linier til 
at klippe din drøm ud.

Hæng din drøm op eller smid den i skraldespanden - valget er dit.
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Med et medlemskab i DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom støtter du et magisk fællesskab, 
hvor vi tror på, at alle unge har ret til et trygt og ligeværdigt ungdomsliv. Scan koden og bliv medlem!


