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Vilkårene for asylansøgere og asylbørn er hyppigt til debat, blandt andet i medierne. Gennem
debatten er der opstået forskellige opfattelser i
offentligheden om Dansk Røde Kors’ asylarbejde
og hverdagen for beboerne på asylcentrene.
Nogle har dannet en holdning alene ved at
følge debatten i medierne. Andre har været på
besøg på asylcentrene som frivillige eller som
medlem af en interesseorganisation, og mange
almindelige borgere har været med til åbent
hus-arrangementer.
De har mødt beboerne og fået et indblik i asylansøgernes hverdag, og de har mødt Røde Kors’
medarbejdere på centrene og med egne øjne set
de rammer, vi arbejder indenfor.
I denne folder finder du svar på nogle af de
spørgsmål, vi ofte får stillet.
Du kan også få mere at vide på hjemmesiden
www.drk.dk/asyl
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Går asylbørn i skole?
Fakta:
❙ Alle asylbørn går enten i Røde Kors’ egne skoler
eller i almindelig dansk folkeskole.
❙ Dansk Røde Kors er løbende i dialog med kommunerne om at optage flere asylbørn i de danske folkeskoler. Røde Kors betaler typisk 30.000
kroner om året pr. barn, som går i folkeskole.
Det er folkeskolen, som efter indstilling fra Røde
Kors beslutter, om et barn kan begynde dér.
❙ Det er dog ikke alle asylbørn, der har gavn af
at gå i almindelig folkeskole. Det kan skyldes
sprogvanskeligheder eller sociale problemer.
Røde Kors’ lærere og pædagoger vurderer hvert
barn løbende i samarbejde med forældrene og
kommunerne.
❙ Børn, der har problemer i skolen, bliver undersøgt med henblik på specialundervisning eller
andre særlige tiltag.
❙ Det er Dansk Røde Kors’ mål, at flest mulige
børn kommer i folkeskole.

❙ På asylskolerne er der særligt fokus på nærvær
og det enkelte barns behov. Det faglige niveau
svarer til folkeskolens modtageklasser for
tosprogede børn.
❙ Klasserne er små, som regel går der mellem
otte og højst 12 elever i hver.
❙ Asylbørn i Røde Kors’ skoler får så vidt muligt
modersmålsundervisning, så de bevarer deres
eget sprog.
❙ Efter anmodning fra Dansk Røde Kors er
asylskolerne underlagt myndighedernes tilsyn.
Tilsynsrspporter kan ses på drk.dk/asyl under
”Rapporter”
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Får asylansøgere gratis sundhedsydelser?
Fakta:
❙ Asylansøgere har stort set samme adgang til sundhedsydelser som danske statsborgere.
❙ Voksne har ret til akut, nødvendig og uopsættelig
behandling. Der er ansat alment praktiserende læger
på alle centre, som kan henvise til specialister.
❙ Der er ansat sundhedsplejersker og sygeplejersker på
alle centre.
❙ De voksne får i mange tilfælde en omfattende sundhedsbehandling.
❙ Dansk Røde Kors søger Udlændingeservice om kaution
for behandlinger. Nogle ansøgninger afvises. Det
gælder mest tandlægebehandling og psykologhjælp,
hvor der er loft over det samlede antal konsultationer.
❙ Asylbørn har ret til nøjagtig samme sundhedsydelser
som danske børn.

Hvilken indflydelse har
Dansk Røde
Kors på
beboernes
asylsager?
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Fakta:
❙ Dansk Røde Kors har ingen indflydelse på, om asylansøgerne får
opholdstilladelse i Danmark eller ikke.
❙ Udlændingeservice under Integrationsministeriet har ansvar for
beboernes sagsbehandling. Det er alene myndighederne, som
afgør asylsagerne.
❙ Dansk Røde Kors har ingen viden om beboernes asylansøgning,
og medarbejderne har tavshedspligt i forhold til personsager. Det
gælder også over for myndighederne.
❙ Dansk Røde Kors’ Asylafdeling tilbyder sundhedsydelser, undervisning og aktiviteter, mens asylansøgerne venter på afgørelse i
deres sag.
❙ Det er indført ved lov, at Dansk Røde Kors’ sundhedspersonale
på myndighedernes opfordring skal videregive visse journaloplysninger, når det drejer sig om behandling af humanitære
opholdstilladelser. Asylansøgere kan få aktindsigt efter
gældende regler.

Må asylansøgere
være udenfor
centrene?

Fakta:
❙ Alle beboere på Dansk Røde Kors’ asylcentre kan
komme og gå, som de vil.
❙ Gæster til beboerne kan frit besøge Røde Kors’ asylcentre.
❙ På de store centre Sandholm og Avnstrup er der
adgangskontrol. Beboerne kan frit modtage gæster og
presse.
❙ Alle asylbørn får tilbud om at gå til fritidsaktiviteter som
sport og musik i klubber og foreninger uden for centrene
og sammen med danske børn. Mange går i almindelig
fritidsklub sammen med danske børn. Dansk Røde Kors
betaler pladserne.
❙ Dansk Røde Kors, flere hundrede frivillige og en række
forskellige sponsorer arrangerer aktiviteter og udflugter
på og uden for centrene hver måned.

Er det sandt, at asylansøgere
ikke har noget at tage sig til?
Fakta:
❙ Mange voksne asylansøgere deltager i undervisning, aktivering
og uddannelse på og uden for asylcentrene, blandt andet i Røde
Kors Huset på Frederiksberg og på tekniske skoler og VUC-kurser.
❙ Asylansøgere, hvis sager ikke er blevet afvist, kan komme i ulønnet praktik i private virksomheder uden for centret.
❙ Dansk Røde Kors arbejder for at sikre uddannelse eller erhvervspraktik til alle unge og voksne asylansøgere.
❙ Asylansøgere må ikke tage lønnet arbejde i Danmark. Dansk
Røde Kors har gennem en årrække været fortaler for, at asylansøgere får adgang til arbejdsmarkedet.
❙ Alle voksne asylansøgere skal udføre såkaldt pligtarbejde på
centret, hvor de bor. Det er især rengøring på eget værelse og
fællesarealer.
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Fakta:

Hvem har ansvaret for asylbørn?
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psykiske vanskeligheder.
❙ De fleste asylfamilier benytter
❙ Det er først og fremmest
sig af legestuetilbudet. På
forældrene, som har ansvaret ❙ Særligt udsatte børn undersøges børnepsykologisk i en udkvindecentret og omsorgscenfor deres børn. Dansk Røde
redningsenhed, der varetager
tret Kongelunden kan børn
Kors’ personale hjælper med
opgaver, som dem Pædagoblive passet fra de er et år
vejledning og støtte.
gisk Psykologisk Rådgivning
gamle.
❙ Dansk Røde Kors’ personale
(PPR) står for i kommunerne.
❙ Langt de fleste af de børn,
er opmærksomme på alle
som går i folkeskolen, går
børn på asylcentrene. Børnene ❙ Der iværksættes psykologisk
eller psykiatrisk behandling,
også i den SFO eller det
bliver tilset af sundhedsplesocialpædagogiske tiltag eller
fritidshjem, der er tilknyttet
jersker og pædagoger. Hvis
specialundervisning afhængig
skolen. Der er klubtilbud for
der er tegn på omsorgssvigt,
af barnets behov.
alle børn og unge mellem
underretter man kommunerne.
❙ Alle børn fra to til seks år kan
seks og 17 år på centrene.
❙ Alle nyankomne børnefamigå i Røde Kors’ legestuer og
❙ Kommunerne fører tilsyn med
lier tilbydes en psykologisk
derigennem få en struktureret,
legestuer, fritidsklubber og
screening af deres børn.
forudsigelig og tryg hverdag
skoler på asylcentrene.
Tilbuddet sigter mod så tidligt
i modsætning til det indre
som muligt at identificere de
kaos, de ofte oplever som
børn som har udviklet, eller
flygtningebørn.
er i farezonen for at udvikle

Hvordan bor asylansøgerne på centrene ?
Fakta:
❙ Familier har siden 2007 fået
tilbudt mindst to værelser
på op til 47 kvadratmeter
tilsammen. Særlige situationer
som for eksempel overbelægning kan dog forstyrre denne
standard.
❙ De fleste har eget bad og
køkken.
❙ Enlige bor højst fire sammen på et værelse. Særlige
situationer som for eksempel
overbelægning kan dog
forstyrre denne standard.
❙ Alle asylansøgere har adgang
til gratis trådløst internet og
til tv med et betydeligt antal
kanaler fra hjemlandene.

Hvorfor
arbejder
Dansk
Røde Kors
med asylansøgere?

Fakta:
❙ Dansk Røde Kors har siden 1984 varetaget driften af en række asylcentre på statens regning.
❙ Et par år tidligere begyndte et stigende antal
asylansøgere at opsøge Røde Kors for at få
hjælp. De fleste kendte Røde Kors og Røde
Halvmåne fra det humanitære arbejde rundt
om i verden. Asylcenterdriften ligger i naturlig
forlængelse af den internationale indsats og
harmonerer med Røde Kors-principperne om
neutralitet, uafhængighed, medmenneskelighed
og upartiskhed.
❙ Dansk Røde Kors har adskillige gange, siden
asylarbejdet begyndte, været fortaler for en
humanitær og medmenneskelig politik over for
skiftende regeringer. Årlige driftsaftaler med
Udlændingeservice giver indflydelse på forbedringer af asylansøgernes indkvarteringsvilkår.

7

Hvordan
varetager
Dansk
Røde Kors
fortalerrollen?
Fakta:

8

❙ Dansk Røde Kors har gennem årene sat fokus på adskillige
problemer ved det danske asylsystem over for myndighederne.
Resultaterne af vores fortalerarbejde er for eksempel: Syge og
traumatiserede asylansøgere kan få særlig hjælp, og aktiveringstilbud til voksne og undervisning til alle børn i den skolepligtige
alder er blevet sikret ved lov.
❙ En vigtig del af vores fortalerarbejde er undersøgelser og dokumentation, som danner grundlag for vores holdninger og krav.
❙ Vi har gentaget to vigtige budskaber i flere år:Ingen asylansøgere bør opholde sig på asylcenter i længere tid end et år – samt
- asylansøgere bør have adgang til uddannelse og arbejde, mens
de venter på en afgørelse i deres sag.
❙ Senest i 2010 har Røde Kors sat fokus på og dokumenteret forholdene for asylansøgere, der sendes tilbage til Grækenland som
følge af den såkaldte Dublin-konvention, og Røde Kors har som
følge heraf anbefalet myndighederne at stoppe med tilbagesendelserne.
❙ Dansk Røde Kors har særligt fokus på børn på asylcentrene.
❙ Dansk Røde Kors’ Asylafdeling har gjort indsigelse imod flere
af de tiltag, som myndighederne har indført for at lægge pres
på asylansøgerne i forbindelse med deres asylsager. Det gælder
blandt andet den omstridte meldepligt.
❙ Røde Kors indgiver høringssvar i forbindelse med ny lovgivning.
❙ Derudover har Dansk Røde Kors rejst en række sager om
enkeltpersoner over for myndighederne blandt andet angående
særlig hjælp til sygdomsbehandling og flytninger. Ligeledes kan
vi i særlige tilfælde af humanitære grunde bede myndighederne
fremskynde en asylsag.

Hvorfor
fortsætter Dansk
Røde Kors med
asylarbejdet, når
der er jævnligt
rejses kritik bl.a.
i medierne ?

Fakta:
❙ Dansk Røde Kors hjælper mennesker i nød,
der hvor de er. Det gælder i flygtningelejre og
katastrofeområder ude i verden, og det gælder
på asylcentre i Danmark.

Er det på grund af pengene, at Dansk Røde Kors
holder fast i asylopgaven?
Fakta:
❙ Dansk Røde Kors’ Asylafdeling har ikke økonomiske interesser i asylarbejdet. Asylafdelingens
årlige bevilling til driften af centrene er afhængig
af antallet af asylansøgere i Danmark.
❙ For at administrere opgaven får Dansk Røde
Kors’ landsforening en sekretariatsbevilling.
Sekretariatsbevillingen er optaget på finansloven.
❙ Der er fuldstændig adskilt økonomi mellem
landsforeningen og Asylafdelingen i Dansk Røde
Kors. Det årlige over- eller underskud bliver i
Asylafdelingen.
❙ Medarbejderne i Asylafdelingen er bevidste om,
at deres job er midlertidigt, og de har været
vant til løbende at tilpasse sig og omstille sig i
overensstemmelse med antallet af asylansøgere i
Danmark.
❙ Dansk Røde Kors tjener ikke penge på asylarbejdet og har ingen interesse i, at asylansøgere skal
bo på asylcentre.
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Hvad må medarbejderne i Dansk Røde Kors
udtale sig om til pressen?
Fakta:
❙ Alle medarbejdere må udtale sig offentligt om deres
eget fagområde og deres personlige holdninger.
❙ Medarbejdere må ikke udtale sig om personsager på
grund af tavshedspligten, som svarer til tavshedspligten i den offentlige forvaltning. Medarbejdere
må ikke udtale sig politisk på organisationens vegne
på grund af principperne om neutralitet og
upartiskhed.
❙ Alle medier og interessegrupper har adgang til
asylcentrene efter aftale med Dansk Røde Kors’
Asylafdeling eller med beboerne.
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Hvad går pengene
til i asylarbejdet?

Fakta:
❙ Dansk Røde Kors’ arbejde med asylopgaven havde i 2009
udgifter på i alt 409,8 millioner kroner.
❙ Udgifterne fordeler sig således:

8%
18%

28%
17%

7%

■
■
■
■
■
■
■
■

Indkvartering og modtagelse
Socialt netværksarbejde
Sundhedsydelser
Børneundervisning
Børne- og ungetilbud
Undervisning og aktivering
Ejendomsdrift, inventar m.v.
Andet

12%
5%

5%

Dansk Røde Kors’ generelle mål
Dansk Røde Kors’ Asylafdelin
arbejder i det daglige efter seks
generelle mål.
Identitet: Asylansøgernes
kulturelle og nationale identitet
skal bevares. Asylansøgernes
sociale netværk skal stimuleres,
og den sproglige identitet skal
styrkes.
Ressourcer: Asylansøgernes
personlige ressourcer skal
bruges optimalt, og hjælp til
selvhjælp skal være det gennemgående princip. De fysiske
rammer for asylarbejdet skal
indrettes derefter.

Særligt udsatte: Organisationen skal prioritere arbejdet
med særligt udsatte grupper højt – specielt børn og
torturoverlevere. Asylafdelingen
skal arbejde for, at de fornødne
ressourcer er til stede, så de
særligt udsatte grupper får den
optimale omsorg.

Information og kommunikation: Dansk Røde Kors’
Asylafdeling skal fremme en
målrettet informationsvirksomhed og stille sin faglige
ekspertise til rådighed, hvor det
er relevant. Samarbejdet med
lokale Røde Kors-afdelinger skal
støttes og udbygges.

Personalets ressourcer:
Personalepolitikken skal
fremme organisationens formål
og målsætninger og sikre, at
personalet har de fornødne
kvalifikationer.

Organisationsudvikling: Der
skal foregå en løbende evaluering og organisationsudvikling,
så organisationen tilpasser sig
udviklingen i opgaven og det
omgivne samfund.
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Find flere fakta om Dansk Røde Kors’
asylarbejde på hjemmesiden:
www.drk.dk/asyl
Her finder du også asylafdelingens
årsberetning og årsregnskab.
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