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INSPIRATIONSMATERIALE TIL UNDERVISNING I 3.-7. KLASSE 
 

Vi ses, Rafiq-e-man!   
En dokumentarisk danseforestilling om børn på flugt af NextDoor Project 
 
 

 
Foto: Søren Meisner 
 
NextDoor Project/iscenesætter Ingrid Tranum Velasquez, der stod bag den Reumert-nominerede 
forestilling om gadebørn Paolo&Money, tager endnu engang fat i nogle af de mest udsatte i vores samfund 
– og et af de mest aktuelle emner, som børn ikke kan undgå at høre noget om – uden helt at begribe, hvad 
det handler om. Den nye forestilling, Vi ses, Rafiq-e-man!, handler om børn på flugt og kan inspirere til at 
diskutere identitets-, samfunds- og kulturspørgsmål med børn fra 9 år.  
 
Inspirationsmaterialet er velegnet til undervisning i 3.-7. klasse i fagene dansk, historie, geografi og 
kristendomskundskab. Temaerne flugt og kulturel identitet kan tages op i det enkelte fag eller på tværs af 
fag og klassetrin, da det kan perspektiveres til både kulturelle, sociale, globale og eksistentielle 
problemstillinger i samfundet.  
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Til undervisere og 
elever 

Kære dig der skal ind at se forestillingen 'Vi ses, Rafiq-e-man!', 
 
Du skal ind at se en forestilling, der handler om at være barn på flugt.  
Vi lever i en tid, hvor virkelig mange mennesker er drevet på flugt. Nogle fordi der udbrød krig der, hvor 
de boede, andre fordi fattigdom, sult, eller klimaforandringer gør, at de ikke kan bo i deres hjemland 
længere. Ingen børn burde opleve, hvad de gør. Derfor er det vigtigt at prøve at sætte sig ind i det, de har 
været igennem, så vi kan tage godt imod dem og bygge nye venskaber. 
 
Måske kender du allerede nogle, der er kommet hertil på flugt og det kan være svært at forstå, hvad det 
egentlig vil sige. I forestillingen vil du komme tæt på flygtningebørns historier og både opleve barske 
minder fra deres fortid og drømme, håb og ønsker for fremtiden. 
 
Kærlig hilsen og rigtigt god forestilling  
Ingrid 
 

 

 
Iscenesætter Ingrid Tranum Velásquez 

 
NextDoor Project skaber scenekunst i krydsfeltet mellem iscenesættelse og virkelighed.  I mødet mellem 
dokumentar og fiktion skabes et rum hvor vi kan indleve os i virkeligheden fra perspektiver anderledes end 
vores egne.  NextDoor Project faciliterer gennem sceniske begivenheder møder med og mellem sine 
omgivelser - lokalt såvel som globalt. Koreograf Ingrid Tranum Velásquez er kunstnerisk leder.  
 
Kontakt ifm spørgsmål til forestilling eller inspirationsmateriale: 
Karen Toftegaard 
karen@karentoftegaard.dk 
Telefon: 2298 6743 

http://kobenhavnsmusikteater.dk/forestillinger/vi-ses-rafiq-e-man/
mailto:karen@karentoftegaard.dk
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Bagom ”Vi ses, Rafiq-e-man!” 
 
I ”Vi ses, Rafiq-e-man!” møder vi et barn, der for fem år siden flygtede fra sit hjem, hvor kuglerne fløj om 
ørerne på ham og hans familie. Han nåede til Danmark som den eneste fra sin familie og bor nu i et 
asylcenter, mens han venter på, at hans sag bliver behandlet. Hans bedste ven på asylcenteret, Rafiq, blev 
hjemsendt for lang tid siden, men lovede at komme tilbage. Ingen har hørt fra Rafiq siden, men han venter 
stadig på ham og forbereder sig hver dag på, at det måske bliver i dag, han kommer tilbage.  
 

Børn på flugt – og nu i asylcentrene Sandholmlejren og Avnstrup 
Den fiktive historie om flygtningebarnet og hans venskab med Rafiq blander sig med unge asylansøgeres 
autentiske beretninger og deres drømme for fremtiden. Her inddrages teatergæster, dansere og unge 
asylansøgere i bl.a. at skabe rekonstruktioner af flugtsituationer, opbygge drømmene mm. 
 
I ”Vi ses Rafiq-e-man!” samarbejder NextDoor Project med børn og unge fra forskellige af landets 
asylcentre for at lytte og give plads til deres fortællinger og drømme i forestillingen. Under besøgene 
arbejder de med børnene gennem dans, billede og lyd og sætter fokus på især deres drømme om 
fremtiden, og minder de har med sig.  
 
Asylbørn og unge flygtninge som performerne har mødt under deres research på forskellige af landets 
asylcentre bl.a. Sandholm og Avnstrup er inviteret til at deltage i selve værket sammen med de 
professionelle performere. Deres beretninger er uformelle og fortrolige og udfoldes primært gennem 
bevægelse og lydflader. 
 

Levende flygtningehistorier – venskab, fremtidsdrømme, hjemve 
Når historien om Rafiq blander sig med asylbørnenes fortællinger, bliver livet på flugt og i asylcentrene 
levende og nærværende for børnene, der ser forestillingen. Eleverne får mulighed for at leve sig ind i en 
verden, langt fra den de kender til i Danmark og få sat deres eget liv i perspektiv.  
 
Gennem temaer som venskab, fremtidsdrømme og hjemve, som børn kan identificere sig med, uanset hvor 
de kommer fra, åbner forestillingen op for at arbejde med den aktuelle flygtningesituation i Europa som 
kulturel, social og individuel konflikt. 
 

Fakta: ”Vi ses Rafiq-e-man!” 
Gæstespil på Københavns Musikteater  
Spilleperiode: 29. september - 11. oktober 2015 
Spilletid: tirsdag kl. 10 og kl. 12, onsdag kl. 9.30 og kl. 11.30, torsdag kl. 10 og kl. 12, fredag kl. 10 og kl. 14, 
lørdag kl. 14 og kl. 17, søndag kl. 12 og kl. 17 NB: Tirsdag d.29 spiller forestillingen kun kl. 10 
Varighed: 1 time 
Producent: NextDoor Project  
Iscenesætter: Ingrid Tranum Velásquez 
Koreograf: Ingrid Tranum Velásquez i samarbejde med de medvirkende 
Scenograf: Sille Heltoft 
Musik: Henriette Groth 
På scenen:  Frej Stenholt Mortensen, Henriette Groth og unge asylansøgere  
 
Forestillingen er støttet af: Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg, Wilhelm Hansen Fonden, 
Augustinusfonden, Københavns Kommune, Sonning fonden, Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for 
Musik.  
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Kreativ podcast / lyttevandring til brug i undervisningen: ”Hvor har jeg 
hjemme?” 
 
Med lyttevandringen ”Hvor har jeg hjemme?” får eleverne udvidet deres oplevelse med ”Vi ses, Rafiq-e-
man!” og styrket deres evne til at indleve sig i flygtninges situation. Lyttevandringen er skabt af kunstner 
Maj Horn og Eduardo Abrantes i samarbejde med musiker Henriette Groth og varer 9 minutter. I kan bruge 
den til at udfolde temaerne i forestillingen.  
 

DOWNLOAD lyttevandringen om Ashanti og Wallis fra Haiti her  
 
 

Resumé 
I podcasten / lytte-vandringen møder vi søskendeparret Ashanti (12 år) og Wallis (9 år) fra Haiti, der har 
ventet seks år på at få asyl. Søskendeparret bor sammen med deres mor og lillebror i et tildelt hus i 
Birkerød. De fortæller om deres drømme, deres forhold til Danmark og Haiti og det at flytte fra et sted til et 
andet, fordi man ikke hører til nogen steder.  
 
Undervejs beder Ashanti lytteren om at gøre forskellige ting, som reflekterer hendes historie; f.eks. at 
gynge eller klatre i et træ. Hun befinder sig selv på en legeplads, mens hun fortæller. Lyttevandringen 
indeholder desuden tre lydstykker. Den begynder og slutter med lydtoner, som også går igen i 
forestillingen, og som børnene vil kunne genkende, når de ser forestillingen. 
 

 
Ashanti og hendes lillebror under lydoptagelserne. Foto: Maj Horn 
 
 

http://kobenhavnsmusikteater.dk/forestillinger/vi-ses-rafiq-e-man/
https://www.dropbox.com/s/xspbry4eb4g2h77/rafiq-e-man-final%20edit.mp3?dl=0
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Et børneunivers med leg og glæde – midt i alt det andet 
Maj Horn er inspireret af iscenesætter Ingrid Tranum Velasquezs vision om at tage publikum med på en 
rejse i ”Vi ses, Rafiq-e-man!”. Med lyde af skridt og naturen får lytteren en fornemmelse af at være på en 
rejse fra et sted til et andet. Samtidig har det også været vigtigt for Maj Horn at vise, at flygtninge- og 
asylbørn er glade for at lege og have det sjovt sammen, ligesom alle andre børn, selvom de samtidig skal 
håndtere frygten for at blive sendt tilbage til deres hjemland, bekymringen for deres familie og fremtiden. 
Derfor har Maj Horn skabt et børneunivers af leg og glæde gennem lydene i lyttevandringen.  
 

Sådan kan I bruge lyttevandringen i undervisningen 
I kan vælge at lytte til ”Hvor har jeg hjemme?” sammen i klasselokalet og tale om dens temaer, før I tager 
på vandring, hvis du som lærer vil være sikker på, at børnene kan koncentrere sig om bestemte temaer.  
I kan også downloade den til mobiltelefoner, mp3-afspillere eller lignende og tage på vandring hver især, 
mens I lytter.  
 
Eneste krav til vandringen er, at I har adgang til et inden- eller udendørs areal med plads til, at eleverne kan 
gå rundt individuelt. Stedsangivelserne i lyttevandringen behøver ikke tages bogstaveligt – har I ikke adgang 
til træer på jeres skole, kan I f.eks. bruge borde eller stole at klatre på indenfor. I stedet for gynger kan I 
måske bruge en kontorstol. Har I ikke plads til, at hele klassen kan gennemføre vandringen på en gang, kan 
I gøre det i mindre grupper.    
 

 

Ashanti og hendes lillebror Wallis sidder på græsset og plukker tusindfryd. Du kan skimte legepladsen i baggrunden 
– bag træerne. Foto: Maj Horn 
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Sådan bruger du ”Vi ses, Rafiq-e-man!” og ”Hvor har jeg hjemme?” i din 
undervisning 
 
Forestillingen og lyttevandringen lægger op til at arbejde med en række kulturelle, sociale og eksistentielle 
temaer centreret omkring historien om barnet på flugt. Nedenstående øvelser er ment som inspiration til, 
hvordan temaerne kan bringes i spil i undervisningen.  
 
Forestillingen 

1. Hvordan synes du om ”Vi ses, Rafiq-e-man!”? Var der nogle særligt gode eller dårlige scener? 
2. Hvad handler forestillingen om? 
3. Beskriv personerne: Hvordan ser de ud, bevæger sig, taler og opfører sig?  
4. ”Vi ses, Rafiq-e-man!” er en danseforestilling. Hvordan er det anderledes end en teaterforestilling?  
5. Forestillingen er dokumentarisk og tager altså udgangspunkt i virkelige personer.  

Er det anderledes, end hvis det hele havde været en opdigtet historie? Kan du kende forskel? 
6. Har du lært noget om flygtninge og at være på flugt ved at se forestillingen?  
7. Diskuter i klassen, hvad man kan gøre for at hjælpe flygtninge.  

 
Venskab 

1. Hvad er en god ven? Og en dårlig ven? 
2. Hvad betyder et godt venskab? Hvornår har du brug for en god ven? Hvad laver venner sammen? 
3. Rafiq-e-man betyder Rafiq-min-ven på persisk. Hvorfor tror du forestillingen hedder det?  

 
 
At være hjemme 

1. Hvor har personerne i forestillingen og lyttevandringen hjemme?  
2. Hvor har du selv hjemme? Hvornår har du hjemve?  
3. Tegn dit hjem eller lav en collage med udklip fra ugeblade og aviser og tal om, hvad det er, der gør 

det til dit hjem.  

 
At være på flugt 

1. Hvorfor er nogle mennesker nødt til at flygte fra deres hjem?  
2. Kan du forestille dig at være på flugt, ligesom Rafiq, de medvirkende børn i forestillingen og Ashanti 

og Wallis? Hvordan ville det ændre dit liv? 
3. Parøvelse: Forestil jer, at I er flygtninge og interview hinanden om, hvordan det er og hvorfor I er på 

flugt. Skriv en kort historie om den anden ud fra jeres interviews. Læs hinandens historier op i 
klassen. 
 

 
Drømme og fremtid 

1. Hvilke fremtidsdrømme har personerne i forestillingen og lyttevandringen?  
2. Kan du genkende dem fra dit eget liv? Eller er det nogle andre ting, du drømmer om?  
3. Hvordan tror du flygtningenes fremtid ser ud – og din egen?  
4. Tal om hvad I har til fælles med flygtningebørnene, og hvor jeres liv adskiller sig fra deres.  
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Nationalitet og identitet 

1. Er du dansk? Hvorfor/hvorfor ikke? 
2. Hvad vil det sige at være dansk? Hvad betyder det for dig at være dansk? 
3. Er Rafiq, de medvirkende børn i forestillingen, Ashanti og Wallis danske? Hvorfor/hvorfor ikke? 
4. Fortæl om engang du har følt dig dansk – og om engang du følte dig anderledes, fordi du var dansk 

(for eksempel da du var ude at rejse).  
5. Peg steder ud på et Danmarkskort, som du særligt forbinder med at være dansk. I kan evt. tage hen 

og besøge nogle af stederne sammen med klassen.  

 
Hvis I har lyst, kan I lytte til musikken fra forestillingen, mens I arbejder med spørgsmålene.  
 

Download musikstykke af komponist Henriette Groth her 
 
 
 
 

 
 

 

http://kobenhavnsmusikteater.dk/forestillinger/vi-ses-rafiq-e-man/
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Interview med Ingrid Tranum Velásquez om ”Vi ses Rafiq-E-Man”  
(Lavet af Signe Ravn til scenekunstplatformen proscenium.dk) 
 
Mens flygtningestrømme skvulper op på strandene i Spanien, Italien og Grækenland, og 
flygtningedebatten raser både i Europa og herhjemme, er Ingrid Tranum Velásquez, kunstnerisk leder i 
NextDoor Project, i fuld gang med at skabe en forestilling netop om de tusindvis af ulykkelige skæbner. 
Og hun gør det med udgangspunkt i virkelige historier. Resultatet bliver til forestillingen ”Vi ses Rafiq-E-
Man”, der retter sig mod børn og unge. 
 
 

Hvad er det, der tiltrækker dig ved dette emne? 
Vi lever i en tid, hvor virkelig mange mennesker er drevet på flugt. Fra krig, fattigdom, sult. Der har aldrig 
været så mange mennesker på flugt siden 2.verdenskrig og inden for de næste årtier vil 200 millioner mere 
blive drevet på flugt af klimaforandringer.  
 
Bag disse fakta stirrer en lang række barneansigter ud mod os. Ansigter på børn der betaler prisen for krig, 
verdens ulige fordelte økonomiske ressourcer og klimaforandringer. Ingen børn burde opleve, hvad de gør! 
Og det er nødvendigt at fortælle deres historier, for at bygge broer af forståelser til det samfund, der skal 
tage imod dem.  
 
Børn i danske skoler er en meget vigtig del af det samfund, der modtager nytilkomne flygtningebørn. Men 
det kan være svært, hvis man er opvokset trygt og roligt i Danmark at sætte sig ind i, hvad det vil sige at 
være flygtning. Jeg håber med denne forestilling at kunne skabe grobund for solidariske møder mellem 
børnene og at det lykkes at skabe et scenekunstnerisk rum, hvor det menneskelige møde er i fokus. Det 
levende møde mellem mennesker er enormt vigtigt for at gøre op med fordomme og frygt, og de 
voldsomme polariseringer det skaber i samfundet. 
 
Det er blevet meget vigtigt for mig, at forestillingen hele tiden bevæger sig mellem fortid og fremtid - 
fortællinger om flugt og krig og børnenes drømme for fremtiden. I deres drømme ligger en enorm styrke og 
beundringsværdig vilje til at se fremad og samtidig opdager publikum også personlige fællesskaber gennem 
drømmene.  Der er måske en der drømmer om at blive fodboldspiller, som dig selv. En der elsker at få 
andre til at smile. En der bare drømmer et sted at bo fredeligt med sin familie, -en drøm du selv tager for 
en selvfølge, men pludselig opdager du er heldig at have opfyldt. Deres identitet består jo ikke kun af at 
være asylansøgere og flygtninge og det er vigtigt at skabe et rum, hvor de på samme tid, som de udfolder 
fortællinger om at være flygtet, at have overlevet, at have forladt alt de kender, også kan udfolde deres 
drømme, deres håb, deres personlighed. 
 
 

Hvordan er arbejdsprocessen med ”Vi ses Rafiq-E-Man”? 
Jeg har siden efteråret løbende været i gang med research med børn og unge på forskellige af landets 
asylcentre og også med de mennesker, der er omkring dem i det daglige; psykologer, pædagoger osv. 
Forestillingen bevæger sig i et krydsfeltet mellem virkelighed og fiktion og det samme gør den skabende 
proces. Proces og værk smelter sammen - både i det endelige opførelsesformat og undervejs. 
 
Kort fortalt; den professionelle danser Amer Rizvic (svensk danser, som også selv oprindelig er kommet til 
Sverige som flygtning fra Bosnien) formidler i forestillingen en fiktiv historie om et asylbarn der forgæves 
venter på sin hjemsendte ven og samtidig fortæller og genskaber minder fra sin fortid og livet på flugt. Med 
‘ fiktiv’ mener jeg, at den er bygget op ud fra mange forskellige af de fortællinger vi er stødt på gennem 
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vores research, men ikke én enkelt fortælling. Denne ‘fiktive’ fortælling fusioneres med unge flygtninges 
personlige beretninger om krig, flugt, drømme og venskaber, og skaber et konstant flow mellem 
dokumentar og fiktion, mellem virkelighed og kunstnerisk kommentar. 
 
Dette format afspejles i hele arbejdsprocessen, som tilsvarende veksler mellem research/feltarbejde, 
bearbejdning af dette i prøvelokalet, udvikling af materiale med de medvirkende asylbørn- og unge og 
fusionen af dette med den ‘fiktive’ historie. Vi har konstant gang i alle lagene, for at de kan skabe afsæt for 
hinanden, og forankre iscenesættelsen i virkeligheden og virkeligheden i iscenesættelsen. Samtidig 
involveres publikum meget aktivt i værket, så det bliver også en udveksling med publikum undervejs både i 
proces og opførelse, hvor vi konstant bygger videre på erfaringer med hvordan de responderer på de 
åbninger og invitationer vi laver ind i værket. 
 
 

Du arbejder meget med publikumsinvolvering – hvorfor – og hvordan giver det sig udslag i 
forestillingen? 
Børnenes tætte interaktion med værket skaber grundlag for en direkte kropslig indlevelse i hvad det vil sige 
at være barn på flugt. Jeg har i forestillingen meget fokus på en kropslig form for involvering, da jeg tror, at 
det netop er gennem en kropslig involvering og oplevelse, at vi for alvor skaber indlevelse. At få det helt ind 
på egen krop. Hvad hvis det var dig selv? Hvad ville du gøre, føle, ønske? Publikum er gennem forestillingen 
med til at genskabe forskellige flugtsituationer fx tætpakkede både, vandringer gennem ørkenen, lydløs 
venten i mørke container rum. Andre steder bliver de en del af lydbilledet eller lyssætningen, der sætter 
stemningen for scenen. Vi arbejder hele tiden med udviklingen af formatet og publikums deltagelse i det, 
så jeg ved endnu ikke præcis hvor det ender. 
 
 

Hvorfor er netop børn og unge, målgruppen for denne forestilling? 
Som sagt er børn og unge i danske skoler en meget vigtig del af det samfund der tager imod flygtningebørn, 
og det er mit håb at forestillingen kan medvirke til at børnene hurtigere kan bygge bro og mødes, dels 
gennem en forståelse hvad de har været igennem, og dels ved at opleve resonans og fællesskaber med 
hinanden gennem drømme, håb og ønsker. Vi arbejder i øvrigt også med at der efter forestillingerne, vil 
være dialog arrangementer hvor børnene kan stille spørgsmål og gå i dialog med forskellige eksperter og 
fagfolk der arbejder med og omkring asylsystemet i Danmark - alt fra pædagoger og skolelærere i 
asylcentrene til Amnesty, Dansk Flygtningehjælp, kommunale medarbejdere mv. 
 
 

Du laver politisk teater i en tid, hvor der ikke er så mange andre, der gør det. Hvorfor? 
Fordi det er mig komplet umuligt ikke at forholde mig til den samtid jeg lever i. Og jeg synes også at det er 
meget vigtigt at kunsten kan og gør det. Man kan kalde det politisk teater. Eller man kan kalde det samtids 
scenekunst, en scenisk begivenhed, der skaber dialog omkring det der sker i vores samtid og skaber en 
platform for de møder mellem mennesker der skal til for at udfordre og bryde fordomme. 
 
Jeg tror, at det levende møde mellem mennesker som scenekunsten kan tilbyde, udgør en vigtig platform 
for indlevelse i og møde med virkeligheder anderledes end ens egen. Det er en meget vigtig byggesten til 
en mindre polariseret og mere solidarisk verden, end den vi har i dag. Jeg bekymrer mig over at vores del af 
verden bliver mere og mere forhærdet og kynisk i forhold til at række hånden ud og hjælpe de, der har brug 
for hjælp, det gælder både udadtil og indadtil i samfundet og at man bare lukker øjnene for de fortællinger 
man ikke vil forholde sig til. Vi er alle nødt til at tage ansvar for at skabe en mere harmonisk verden, hvor 
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mangfoldighed er en styrke, og hvor ikke bare få har det godt, mens resten lider. Det holder simpelthen 
ikke en meter at bygge hverken et land eller et verdenssamfund op omkring selvgodhed og egoisme.  
 

Hvad er den vigtigste lektie, du tager med dig fra arbejdet med forestillingen — som menneske 
og kunstner? 
Hmm…svært at sige, jeg er stadig midt i processen…men jeg har lært meget omkring at arbejde non verbalt 
i min research og om at arbejde i en tilstand hvor jeg frigør mig fra min forestilling om hvad der skal ske, 
eller hvilket materiale der vil dukke op. Alt er så uforudsigeligt som asylansøger, og der sker så meget 
omkring dem, -nogen har fået et brev, venskaber knyttes og rives fra hinanden et øjeblik efter, fordi man 
sendes hver sin vej. Det er så uendeligt meget på spil hver eneste dag. Man er nødt til at være 100% nu og 
her.  
 
Jeg har også virkelig fået en ufattelig stor respekt for hvad de flygtninge der kommer hertil har været 
igennem og overlevet. Det havde jeg allerede som udgangspunkt, men jeg har fået det endnu mere. Jeg 
græmmes over den uoplyste og kyniske tone i flygtningedebatten herhjemme, som både er præget af en 
totalt mangel på forståelse for disse menneskers situation og hvad de har været igennem, og en totalt 
fornægtelse af hvilken styrke og enorme ressourcer de besidder, -de kunne på så mange måder bidrage til 
vores samfund og vi kunne lære og blomstre så meget af mødet med hinanden. Det er også derfor, jeg 
synes det er så vigtigt, at få de personlige historier frem, for det er det personlige møde der skal til for at 
bryde fordommene og i stedet bygge broer og venskaber. 
 

 
Se også JyllandsPostens billedrige omtale af projektet 
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Inspiration til perspektivering af temaet i undervisningen  
 
Korte animationsfilm fra Dansk Flygtningehjælp 
Dansk Flygtningehjælp har lavet to animationsfilm om at være asylbarn. De viser følelserne og oplevelserne 
hos to forskellige asylbørn – om syriske pige, der ”altid husker far”, og om den 8-årige pige, der er født på 
et asylcenter i Danmark og som ønsker at hun kunne flyve. De handler om at være dansk, om venskaber der 
ofte skifter, fordi børnene flytter meget rundt og hvordan det er at leve på et asylcenter.  
 

 
 

Se animationsfilm her 
 
 

Børns rettigheder står i FNs Børnekonvention 
Børns rettigheder står sort på hvidt i FNs Børnekonvention. Det er regler, som gælder for alle børn i hele 
verden og som gør at børn kan leve et godt liv. Rettigheder er for eksempel, at børn har ret til at lege, gå i 
skole, få mad, sige deres mening og ikke få bank. Mange børn på flugt oplever at deres rettigheder bliver 
overtrådt. 
 

Hvad er FNs Børnekonvention? 
FNs konvention om Barnets Rettigheder, også kaldet Børnekonventionen, blev vedtaget i 1989. Det er 
verdenshistoriens første bindende folkeretlige dokument, der slår fast, at børn har særlige rettigheder. 
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Børnekonventionen har 54 artikler, der bygger på 4 hovedprincipper: 
• Alle beslutninger vedrørende barnet skal tages ud fra, hvad der er til barnets bedste. 

• Barnet har ret til overlevelse og udvikling. 

• Barnet har ret til beskyttelse mod diskrimination. 

• Barnet har ret til deltagelse i beslutninger vedrørende sit eget liv. 

Danmark har sagt ja til at følge Børnekonventionen. Det betyder blandt andet, at landets regering skal 
hjælpe blandt andre børn på flugt – asylbørn. 
 
Blandt de mange forskellige asylansøgere, der venter i det danske asylsystem, er børnene de absolut mest 
sårbare. På asylcentrene er der ikke altid de bedste rammer for udvikling og undervisning, selvom der er 
rigtig mange dygtige pædagoger, psykologer og andre voksne der prøver at tage sig af dem. 
Det kan også være et miljø med vold og misbrug, fordi de mennesker der bor der er i en svær situation og 
har været igennem rigtig mange frygtelige oplevelser under krig og flugt – ikke godt for et barn. Derfor har 
der også været en indsats for at gøre det muligt for asylansøgere at arbejde og bo uden for centrene (som 
f.eks. Ashanti og hendes familie). 
 
 

Børnerådet 
Vidste du at, Danmark har et Børneråd? Børnerådet holder til daglig øje med, at Børnekonventionen bliver 
overholdt i Danmark. Børnerådet er et råd, der arbejder for, at børn i Danmark skal have et godt liv. Det 
består af syv voksne. De mødes for at komme med forslag til, hvordan børns liv kan blive bedre. 
Medlemmerne har alle meget erfaring med børn. Og de har alle sammen et arbejde og en uddannelse, der 
handler om børn. 
 
Børnerådet blev dannet i 1994 af Folketinget. Børnerådet er altså det, der hedder et statsligt råd. Men 
Børnerådet er samtidig et selvstændigt råd. Det betyder, at en minister ikke bestemmer over Børnerådet. 
Børnerådets kontor ligger i København. Det arbejder med de forslag, som Børnerådet beslutter. 
Børnerådet arbejder med alle sider af børns liv: Børn i skolen, børn og kultur, børns fritidsliv, børns sociale 
liv, børns sundhed, børns rettigheder, børn med særlige behov osv. Med ”børn” mener Børnerådet både 
små børn, store børn og unge – alle der endnu ikke er myndige, det vil sige at de er under 18 år. 
 
Børnerådet arbejder for et godt børneliv. Børnerådet stiller forslag til ændring af lovene. Børnerådet 
undersøger også, om børn, som har det svært, får god hjælp, om børn bestemmer nok og meget mere. 
 

På hjemmesiden www.boerneinfo.dk kan du blandt andet: 
 Læse meget mere om Børnerådet 

 Læse Børnekonventionen 

 Spille online-spil 

 Se hvor du som barn kan få hjælp 

http://kobenhavnsmusikteater.dk/forestillinger/vi-ses-rafiq-e-man/
http://www.boerneinfo.dk/


 
Inspirationsmateriale til undervisning i forbindelse med forestillingen ”Vi ses Rafiq-e-man!” af NextDoor Project / 
Ingrid Tranum Velásquez. Spiller på Københavns Musikteater den 29. september – 11. oktober 2015. Se mere på 
nextdoorproject.dk. 

 

Fakta om mennesker på flugt og at søge asyl i Danmark 
 
 

Der er lige nu omkring 50 millioner mennesker på flugt. Der har ikke været så 

mange på flugt siden 2. verdenskrig. 
 

 

I løbet af januar-april 2015 har 2.290 søgt om asyl i Danmark - herunder 200 

uledsagede mindreårige.  
• Der er pr. 22. maj 2015 47 asylcentre i Danmark.  

• Danmarks største asylcenter er Center Sandholm, eller ”Sandholmlejren”, der har cirka 500 

beboere og drives af Røde Kors.  

• Beboerne i Sandholmlejren kan frit gå ud og ind, mens portkontrollen forhindrer 

uvedkommende i at komme ind. 

• Asylansøgerne kommer fra en lang række forskellige lande. De største nyankomne grupper 

er pr. august 2014 fra Syrien, Eritrea og Somalia. (rodekors.dk) 

 

 

 

Hvorfor og hvordan flygter man 
 

Flygtningefamilier, som kommer til Danmark har meget forskellige baggrunde, men de deler en række 

vilkår. De kommer fra områder med krig, organiseret vold eller totalitært styre. Deres tilværelse har i 

en periode været præget af fare, uro, usikkerhed og frygt. Selve flugten er karakteriseret ved 

usikkerhed og uvished. 

 

Nogle flygter med forældre, søskende eller familie, andre flygter alene. Nogle fordi de har mistet deres 

familie og andre, fordi familien ikke har råd til, at de alle kan rejse. For det er dyrt at flygte og der er en 

vis risiko forbundet med at lave en aftale med menneskesmuglere – folk, der smugler flygtninge ud af 

deres land i lastbiler, til fods eller på overfyldte både.  

 

Nogle familier prioriterer at sende børnene afsted først, i håbet om at de vil overleve og få et bedre liv.  

Det er frygteligt hårdt for både børn og forældre at blive adskilt, men for mange er det eneste mulighed 

og de håber på at blive genforenet senere. Hvis de overlever.  

 

Det er en stor omstilling at komme til et nyt land som flygtning. Som voksen har man f.eks. ikke 

længere sit arbejde eller samme sociale status, og både sprog og kultur er ukendt. Det påvirker 

identiteten, og flygtninge kendetegnes derfor ofte ved, at de: 

* har gennemlevet ekstreme forhold 

* er præget af tab og afsavn 

* oplever en fundamentalt ændret livssituation og skal agere i en ny sproglig og kulturel ramme 
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Flygtninge er mennesker, der flygter fra alt de kender, på livsfarlige flugtruter og med fare for at miste 

de som de elsker allerhøjest. 

 

Røde Kors har siden 1984 arbejdet for at tilbyde asylansøgerne en tryg, meningsfuld og værdig 

hverdag, mens de venter på en afgørelse af deres asylsag. 

Asylansøgere, som får opholdstilladelse, genfinder typisk roen og er optimistiske, når de kan se frem 

til et nyt liv i Danmark.  

Vi ved, at starten alligevel er svær for mange. Særligt børn, som har gennemlevet krig og flugt, kan 

reagere på disse oplevelser. 

 

Anne la Cour 

Asylchef - Røde Kors 

 

 

 

Om asylsystemet 
Hvis man når frem og søger asyl, bliver man ofte flyttet fra sted til sted, mellem forskellige centre, 

mellem forskellige lande på grund af de regler, der er i forhold til asyl. Det betyder, at børnene rigtig 

mange gange må vinke farvel til det, de lige har lært at kende. Og de venskaber de opbygger, som 

drengen i ”Vi ses Rafiq-e-man!” og pigerne i Dansk Flygtningehjælps animationsfilm. 

 

 

Der findes fem forskellige typer asylcentre, som har hver deres specialiserede 

funktioner: 
 

Modtagecenter: Sandholmlejren i Nordsjælland er et modtagecenter. Her bor alle nye asylansøgere i 

de første uger, efter at de er blevet registreret som asylansøgere. Dansk Røde Kors registrerer dem og 

udleverer tøj til dem. De får tilbudt en samtale med en sygeplejerske eller læge. De bliver afhørt af de 

danske udlændingemyndigheder. Herefter flytter de videre til et opholdscenter. 

 

Opholdscenter: De fleste asylansøgere flytter ind på et opholdscenter, når de har været til interview 

hos myndighederne om deres asylsag. Her bor de, indtil sagen er endelig afgjort. Dansk Røde Kors 

driver et opholdscenter i Jelling, et i Thyregod samt et i København, der kun er for kvinder. I Nordjylland 

findes der desuden et kommunalt drevet opholdscenter, Brovst Asylcenter. 

Kvindecenter: Enlige kvinder og kvinder med børn kan bo på det særlige opholdscenter Center Fasan i 

København, mens deres asylsag behandles. 

 

Omsorgscenter: Asylansøgere med særligt alvorlige fysiske eller psykiske problemer bor på Center 

Kongelunden på Amager. Omsorgscentret har ekstra personale, bl.a. psykologer og fysioterapeuter, 

som er ansat til at tage sig af beboernes problemer og sygdomme.  

 

Børnecenter: Børn og unge under 18 år, der kommer til Danmark uden deres forældre for at søge om 

asyl, bliver indkvarteret på Center Gribskov i Nordsjælland. Her er specialuddannet personale, der skal 
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støtte børnene og skabe trygge rammer for dem, mens de venter på, at myndighederne afgør deres 

sag. 

 

Udrejsecenter: Afviste asylsøgere, der ikke kan eller vil forlade Danmark, når de har fået afslag på deres 

ansøgning, bliver sendt til Center Sandholm i Nordsjælland eller Center Avnstrup uden for Roskilde. Her 

bor de, til de rejser frivilligt ud af landet eller bliver sendt ud af landet med tvang. 

 

 

Asylansøgerens vej gennem asylsystemet 
Sådan ser proceduren ud for en flygtning, der kommer til Danmark og søger om asyl. 

(uddrag fra flygtning.dk) 

 

Hvor søger man om asyl? 

Politiet er i langt de fleste tilfælde den første myndighed, en asylansøger kommer i kontakt med ved 

ankomsten til Danmark. Det kan være i Kastrup Lufthavn, på grænsen i Kruså, på en politistation et sted 

i landet eller i Sandholm. Asylansøgeren registreres hos politiet og indkvarteres herefter som 

udgangspunkt i asylcenter Sandholm. 

 

Registrering hos politiet – foto og fingeraftryk 

En asylansøger, der anmoder om at få sin sag behandlet i Danmark, registreres hos politiet og får taget 

foto og fingeraftryk. 

 

 
 

Ansøgningsskema 

Efter registrering hos politiet, vil asylansøgeren som udgangspunkt blive indkaldt til at udfylde et 

ansøgningsskema, der handler om hvorfor, der søges om asyl. Her skal der svares på en række 

spørgsmål om ansøgerens politiske aktiviteter og konflikter i hjemlandet. Ansøgere, der er analfabeter, 
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skal ikke udfylde et ansøgningsskema. Det samme gælder ansøgere, der kommer fra et land, hvor 

Udlændingestyrelsen anser det for usandsynligt, at ansøgeren er forfulgt. 

 

Svarene danner grundlag for sagsbehandlingen 

Når ansøgningsskemaet udfyldes, er det vigtigt at beskrive alle årsager til flugten så detaljeret som 

muligt. Man har ret til at bruge den tid, det tager at skrive sin forklaring, og man skal ikke føle sig 

presset til at blive hurtigt færdig med at udfylde skemaet, blot fordi andre er hurtigere til det. Hvis man 

ikke er god til at formulere sig skriftligt, kan det være en god idé at gøre opmærksom på det i skemaet, 

så det ikke senere fremstår som om, man udbygger sin forklaring, når man faktisk blot uddyber den 

skriftlige forklaring. Da svarene i skemaet danner grundlag for resten af sagsbehandlingen, er det vigtigt 

at få alle oplysninger med – også de oplysninger der måske kan være svære at dele med andre. Alle, der 

har med asylsagen at gøre, har tavshedspligt – det gælder myndigheder, tolke, NGOer, advokater og 

andre. 

 

Sagsbehandling uden ansøgningsskema 

Ansøgere fra blandt andet Vesteuropa, de fleste østeuropæiske lande og nogle afrikanske stater skal 

ikke udfylde et skema. Det er ansøgere, som Udlændingestyrelsen fra starten er næsten sikre på ikke vil 

få asyl i Danmark. Ansøgningerne bliver behandlet i en særlig hasteprocedure, hvor der ikke skal 

udfyldes et ansøgningsskema. Læs mere under punktet ”Åbenbart grundløs proceduren”. 

 

Oplysnings- og motivsamtale 

Udlændingestyrelsen indkalder asylansøgeren til en oplysnings- og motivsamtale, hvor ansøgeren 

blandt andet vil blive spurgt om nationalitet, rejserute og asylmotiv. Herefter afgøres det om 

anmodningen om asyl skal behandles i Danmark eller et andet land. 

 

Skal din sag behandles i Danmark eller et andet land? 

Som følge af de internationale konventioner, Danmark har tiltrådt, har alle som udgangspunkt ret til at 

søge asyl og få deres sag behandlet her i landet. Der er dog undtagelser, nemlig hvis rejsen til Danmark 

er gået igennem et sikkert tredjeland, eller hvis et andet europæisk land ifølge Dublin-forordningen er 

forpligtet til at behandle asylsagen. I sådanne tilfælde vil ansøgeren blive sendt til det land, der er 

ansvarlig for at behandle anmodningen om asyl. Asylansøgeren må ikke sendes tilbage til et land, hvor 

vedkommende risikerer forfølgelse eller at blive sendt videre til et andet usikkert land. Et sikkert land 

betyder i denne sammenhæng et land, der har underskrevet og overholder Flygtningekonventionen. 

Eksempler på sikre tredjelande er, Schweiz, Canada og USA. 

 

Udlændingestyrelsen afgør, om en asylansøger skal sendes til et andet land. Afgørelsen træffes på 

baggrund af rejserute og eventuel registrering i et andet land. Asylansøgeren kan klage over 

Udlændingestyrelsens afgørelse til Justitsministeren men har ikke ret til at blive i Danmark, mens 

klagen behandles. 

 

Dublin-forordningen 

EU-landene har indgået en aftale, Dublin-forordningen, der betyder at kun ét EU-land er ansvarligt for 

at behandle en anmodning om asyl. Ifølge Dublin-forordningen er det første EU-land, asylansøgeren er 

rejst ind i, ansvarlig for at behandle asylsagen. Hvis asylansøgeren får afslag her eller rejser videre uden 

at have fået sin sag behandlet, vil han eller hun blive sendt tilbage til det pågældende land. Er 
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ansøgeren eksempelvis rejst fra Iran med ophold i Tyskland undervejs, kontaktes de tyske 

myndigheder, som så er forpligtet til at tage ansøgeren tilbage. 

 

Interview hos Udlændingestyrelsen 

Hvis Udlændingestyrelsen beslutter, at en anmodning om asyl skal behandles i Danmark, vil ansøgeren 

som udgangspunkt blive indkaldt til endnu et interview hos Udlændingestyrelsen. Under interviewet 

skal svarene fra ansøgningsskemaet og oplysnings- og motivsamtalen uddybes. Det er et grundigt 

interview, som i nogle tilfælde kan vare en hel dag, og det er en god idé at forberede sig grundigt på 

interviewet. 

 

Åbenbart grundløs-proceduren 

Hvis Udlændingestyrelsen på baggrund af oplysningerne i ansøgningsskemaet, oplysnings- og 

motivsamtalen samt eventuelt uddybende interview vurderer, at en asylansøger ikke kan få asyl, 

behandles sagen i den såkaldte ”åbenbart grundløs-procedure”. Sager, hvor ansøgeren kommer fra et 

land, hvor risiko for forfølgelse er usandsynlig ud fra Udlændingestyrelsens vurdering, behandles 

ligeledes i åbenbart grundløs-proceduren. Sidstnævnte sager hastebehandles. Inden 

Udlændingestyrelsen giver endeligt afslag, skal sagen dog sendes til vurdering hos Dansk 

Flygtningehjælp, som også interviewer ansøgeren. Er Dansk Flygtningehjælp enig i, at sagen er 

åbenbart grundløs eller udsigtsløs i forhold til Flygtningenævnets praksis i lignende sager, får ansøgeren 

endeligt afslag uden mulighed for at anke sagen. Er Dansk Flygtningehjælp derimod ikke enig, vil sagen 

automatisk blive anket til Flygtningenævnet. 

 

Flygtningenævnet skal sikre en fair behandling 

Formålet med at lade et uafhængigt nævn prøve Udlændingestyrelsens afgørelse er at sikre en fair 

behandling. Ud over Flygtningenævnets formand, som er en dommer, er der ved hvert nævnsmøde fire 

medlemmer indstillet af henholdsvis Advokatrådet, Justitsministeriet, Udenrigsministeriet og Dansk 

Flygtningehjælp. Derudover er en repræsentant fra Udlændingestyrelsen samt ansøgeren og en 

beskikket advokat til stede. I ca. 2-3 ud af ti sager sker det, at Flygtningenævnet omstøder 

Udlændingestyrelsens afgørelse. 

 

Anerkendelse som flygtning 

Afgør Udlændingestyrelsen eller Flygtningenævnet, at ansøgeren opfylder betingelserne for at få asyl, 

får vedkommende opholdstilladelse i Danmark, og asylsagen er færdigbehandlet. Herefter er det 

kommunens ansvar at hjælpe den nye borger med at blive integreret og blive fortrolig med det danske 

sprog og kulturen gennem et treårigt integrationsprogram. På Integrationsnet, som er en del af Dansk 

Flygtningehjælp, kan du læse mere om det treårige integrationsprogram. 

 

Endeligt afslag 

En ansøger, der har fået endeligt afslag, skal rejse ud af Danmark. Den afviste asylansøger indkaldes til 

samtale med politiet med henblik på at arrangere hjemrejsen. Har vedkommende ikke penge til 

hjemrejsen, betaler politiet flybilletten. Som udgangspunkt skal den afviste asylansøger rejse tilbage til 

hjemlandet. I nogle tilfælde ønsker den afviste asylansøger at rejse til et andet land end hjemlandet. 

Det gives der i sjældne tilfælde lov til under forudsætning af, at de nødvendige rejsedokumenter kan 

skaffes så hurtigt, at det ikke forsinker udrejsen af Danmark, og vedkommende i øvrigt kan rejse lovligt 

ind i det pågældende land. 
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Forhindringer for hjemrejsen 

Det kan ske, at en asylansøger, som har fået afslag på asyl, ikke kan sendes tilbage til sit hjemland på 

grund af uroligheder i hjemlandet, eller fordi hjemlandets myndigheder ikke vil modtage 

asylansøgeren. Du har mulighed for at få en midlertidig opholdstilladelse som udsendelseshindret på 

tre betingelser: 1) at der er gået mindst 18 måneder uden du har kunnet sendes ud, 2) at du har 

samarbejdet med Rigspolitiet i alle 18 måneder og skrevet under på, at du vil medvirke til udsendelse, 

hver gang du er blevet bedt om det, og 3) at Rigspolitiet vurderer, at udsendelse til det pågældende 

land for tiden er udsigtsløs. 

 

Der er også tilfælde, hvor afviste asylansøgere går under jorden. Eksempelvis fordi de er bange for at 

vende tilbage til deres hjemland, eller fordi de vil forsøge at få asyl i et andet land. Er der risiko for, at 

en asylansøger går under jorden, kan politiet pålægge den pågældende person meldepligt eller sætte 

vedkommende i det særlige fængsel for frihedsberøvede asylansøgere i Ellebæk. Det drejer sig som 

regel om ansøgere, der enten har modarbejdet asylsagens behandling eller har været forsvundet fra 

asylcentret i en periode. En anden måde at modarbejde udsendelsen på kan være at nægte at skrive 

under på de dokumenter, der skal til for at få indrejsetilladelse eller pas. 

 

Samarbejde med myndighederne - oplysningspligt 

For at de danske myndigheder kan vurdere asylansøgningen, er det vigtigt, at ansøgeren samarbejder - 

det vil sige møder op til interview og fortæller om identitet, motivet bag ansøgningen og rejserute på 

vej til Danmark. Alligevel er der ansøgere, som af forskellige grunde ikke ønsker at samarbejde med 

myndighederne. Ofte fordi mistillid til politi og myndigheder er udbredt i hjemlandet, eller fordi 

menneskesmuglere har truet asylansøgeren til tavshed. For at få de uvillige til at samarbejde, kan 

myndighederne lægge pres på med forskellige sanktioner, og i yderste konsekvens sætte ansøgeren i 

fængsel i Ellebæk. Selv om man som asylansøger skulle nære en generel mistillid til myndighederne, er 
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det yderst vigtigt at redegøre sandfærdigt og detaljeret om asylmotivet helt fra starten af 

asylsagsbehandlingen, da en senere ændret forklaring som udgangspunkt vil skade sagen. 

 

Brug af tolke 

Under behandlingen af asylsagen vil der oftest blive brugt tolke. Det gælder både under samtalen i 

Udlændingestyrelsen, hos Dansk Flygtningehjælp og i Flygtningenævnet. Hvis der opstår 

tolkeproblemer, hvad enten det er forståelsesproblemer mellem asylansøgere og tolken eller fordi 

asylansøgeren fatter mistillid til tolken og dermed til oversættelsen, er det vigtigt at gøre opmærksom 

på dette straks. 
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