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Mit oplæg 
 

> Flygtninge i Danmark – hvem er de og hvor 
kommer de fra? 

> Hvordan reagerer man på vold, krig og flugt og 
hvad betyder det for børnene? 

> Hvordan hjælper vi bedst disse børn og familier? 
 
 

Mette Blauenfeldt, Dansk Flygtningehjælp 
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Den syriske krise  
 
Stigende flygtningetal I regionen 
• 3,81 millioner Syriske flygtninge, feb. 2015 
• 4,27 millioner flygtninge forventes I slutningen af 2015 

 
Fundingen svinder ind 
• 5,5 milliarder udgør behovet  
• 21 million mennesker er påvirket 
• 54% af ressourcerne fandtes I 2014 

 
Værtslandene er under stort pres 
• 1 af 4 personer i Libanon er flygtning 
• Libanon and Jordan har flest flygtninge 
     målt pr. indbygger 
• Tyrkiet 4. største bilaterale donor I verden 
 

 
 

 
 

 
 

(10 mio. i nød) 

(5,2 millioner i nød) 



Syriens børn 
• 5,7 millioner syriske børn er på flugt 
  
• 3,7 millioner børn er på flugt i Syrien mens næsten 1,9 millioner er i 

nabolandene. 
  
• 2,3 millioner børn inde i Syrien går ikke i skole 

 
•  Undervisningsområdet i Syrien har mistet 50.000 lærere 
  
• ¼ af skolerne i Syrien er ødelagt  
  
• Under halvdelen af børnene i nabolandene går i skole 
  

 



Aleppo 





13.05.2015 

LIBANON 
Flygtningebolig 



13.05.2015 

LIBANON 
Registrering af flygtninge på community center 



13.05.2015 

LIBANON 
Lager for nødhjælpsartikler – madrasser og hygiejneartikler 



> Q aktivitet 



13.05.2015 

TYRKIET 
Child friendly space i community center 



Opholdsstatus i Danmark 
 Flygtninge 
Konventionsflygtninge – forfulgt pga. race, nationalitet, religion, 
politisk overbevisning eller tilhør til særlig social gruppe.,  

 
Flygtninge med beskyttelsesstatus – risiko for dødsstraf, tortur, 
overgreb 
 
Midlertidige beskyttelsesstatus (ny) – Kommer fra krig og konflikt og 
kan ikke sikkert vende hjem. Skal genansøges efter 1 år, og først der 
kan der gives tilladelse til familiesammenføring 
 
Rejseform til DK: 
Spontane flygtninge (søger asyl i DK) 
Kvoteflygtninge (FN udvalgte – 500 personer til DK årligt) .  
 
 

 
 

 
 
 



 
 Migranter / Indvandrere 

Udenlandske arbejdstagere, studerende, familiesammenførte.  
Søger ophold i Danmark for at arbejde, uddanne sig eller af 
familiemæssige årsager 
 

Opholdsstatus i Danmark 



Tallene 
1. Hvor mange asylansøgere kommer der til Danmark – og hvor 

mange får asyl? 
 
 
 
 
 

2. Største asylansøgergrupper i 2014. 

1 Syrien Ca. 7.300 
2  Eritrea Ca. 2.400 
3 Statsløse Ca. 1.400 
4 Somalia Ca.     720 
5 Rusland Ca.     530 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Asylansøgere 3.855 5.155 3.806 6.184 7.540 14.815   

Tilladelser 1.376 2.124 2.249 2.583 3.840 6.110 12.000 



Ophold i DK 2014 
I alt 2014 Note 

Asyl 6.100 

Familiesammenføring 6.232 Syrien, Thailand, 
Filippinerne,Tyrkiet 

Erhverv 12.435 

Studie 12.143 USA, Filippinerne, 
Ukraine 

EU/EØS 35.419 

72.339 



Flygtninges modtagelse i Danmark 
 

 Flygtningene fordeles til kommunerne efter kvoter -  kommuner med 
flest flygtninge i 2015: Ålborg (587), Århus (516), Odense (335), 
Silkeborg (266). De fleste andre kommuner omkring eller under 100 
(www.nyidanmark.dk) 
 

 Kommuner modtager og sikre varig bolig samt integrationsprogram 
med danskundervisning (5 års danskuddannelsesret), 
beskæftigelsesindsatser og kontanthjælp frem til job. 
 

 Alle familier får tilbudt en heldbredsscreening indenfor 3 måneder 
 

 30-45% af flygtningepopulationen i Danmark har traumer.  
     (LG Insigth 2013) 

 
 

Mette Blauenfeldt, Dansk Flygtningehjælp 



Mette Blauenfeldt, Dansk Flygtningehjælp 

Flygtninge generelt 
> Oplevet ekstreme forhold 
> Tab og afsavn 
> Fundamentalt ændret 

livssituation 
> Kulturelle forskelle 
> Minoritet 
> Klient 

 



12.09.2012 
Flygtninge med traumer 
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Post Traumatisk Stress 
Begivenheden 
Reageret med intens frygt, hjælpeløshed og 
rædsel 

Genoplevelsesfænomener 
Mareridt, flashbacks 

Undgåelsesadfærd 
Undgå alle stimuli, der minder om begivenhe- 
derne eller generel følelsesmæssigt lammelse 

Øget stress 
Søvn, humørsvingninger, manglende koncen- 
tration og indlæring, overreaktioner 



    
 
 
 
Behandlingsmuligheder 
17 tværfaglige rehabiliteringscentre i Danmark. 
 
Gratis behandling betalt via sundhedsloven. 
Henvisning via egen læge. 
 
 
 
Etnisk Rådgivningscenter NOOR 
Hejrevej 10 
2400 København NV 
Tlf: 82 56 52 00 
E-mail: etnraad@bif.kk.dk  
www.noor.dk 
 
OASIS 
Behandling og rådgivning for flygtninge 
Nygade  4, 2. sal 
1164 København K 
Tlf: 35 26 57 26 
E-mail: info@oasis-rehab.dk  
www.oasis-rehab.dk 

 

Psykiatrisk traumeklinik for flygtninge 
Niels Andersens Vej 65 
2900 Hellerup 
Tlf.: 38 64 61 80 
E-mail: psykiatrisk.traumeklinik@regionh.dk 
www.psykiatri-regionh.dk  
 
Dignity – Dansk Institut mod tortur (tidligere  
RCT) 
Borgergade 13 
1300 København K 
Tlf: 33 76 06 00 
www.rct.dk 
 

mailto:etnraad@bif.kk.dk
http://www.noor.dk/
mailto:info@oasis-rehab.dk
mailto:info@oasis-rehab.dk
mailto:info@oasis-rehab.dk
http://www.oasis-rehab.dk/
http://www.oasis-rehab.dk/
http://www.oasis-rehab.dk/
http://www.psykiatri-regionh.dk/menu/Centre/Psykiatriske+centre/Psykiatrisk+Center+Ballerup/Undersogelse+og+behandling/Psykiatrisk+traumeklinik+for+flygtninge/?WBCMODE=Au
http://www.rct.dk/
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Traumatiserede familier 
 

> Hemmeligheder i familierne – børnene udfylder selv hullerne i 
familiens historie 
 

> Rollerne i familien forandres – nogle børn bliver små voksne 
 

> Evnen til empati svækkes 
 

> Mere skælden ud og vold 
 

> Overbeskyttelse  
 

> Nogle ”råber om hjælp”  
med en udadrettet adfærd,  
andre prøver at være så  
stille og uproblematiske  
som muligt 
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Livet i eksil har stor betydning  
for børnenes psykiske helbred 
Eksilfaktorer der påvirker børnenes livskvalitet og psykiske 

helbred 
> Permanent eksistentiel usikkerhed  
> Dårlige socioøkonomiske omstændigheder 
> Manglende sociale relationer 
> Dårlig kontakt med det etablerede sundhedssystem 
> Manglende behandling af traumatiserede forældre 
> ”Almindelige” stressfaktorer som forældres skilsmisse,  

sygdom mv. 
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Risiko- og beskyttelsesfaktorer 
Vurdering af de unges 
psykiske problemer 

Uproblematisk  
ved follow-up 

Problematisk 
ved follow-up 

Uproblematisk  
ved ankomst 

Skånede (22,1 %) Reagerende (3,1 %) 

Problematisk  
ved ankomst  

Tilpassede (51,9 %) Traumatiserede (22,9 %) 

> Antallet af stressfulde oplevelser efter ankomsten til Danmark 
adskiller ’de tilpassede’ og ’de traumatiserede’ 

> Børn påvirkes ikke af traumatiske oplevelser på en entydig måde. 
Det afhænger af risiko- og beskyttelsesfaktorer i barnets liv  

Edith Montgomery (2010). Trauma and resilience in young refugees: A 9-year follow-up study. I: Development 
and Psychopathology, Vol. 22: 477-489. 

  



Flygtningebørns behov 

Flygtningeb
arnets 
behov 

Forældre 
der kan give 

tryghed 

Forældreskab 
i en dansk 
kontekst 

Genskabelse 
af det at være 

barn 

Fastholde 
modersmål 

Andre at 
kunne 

spejle sig i 

Terapeutisk 
forløb 

29.8.2013 
Espe Maria Kahler, Integrationsnet, DFH 
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Traumer som en del af det samlede billede 

Traumer 

Socioøkonomisk 
stress 

Eksil stress 

Mette Blauenfeldt, Dansk Flygtningehjælp 





 

Mette Blauenfeldt, Dansk Flygtningehjælp 
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Mette Blauenfedt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH 
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Tak for ordet! 
 

mette.blauenfeldt@drc.dk 
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