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Da udrejsecentrene i sin tid blev oprettet, var tanken, at de skulle være
sidste opholdssted inden en nært forestående udsendelse. Det er ikke
længere deres funktion. I stedet er de blevet forvandlet til permanente
boliger for en række familier, som ikke har udsigt til at rejse hjem i den
nære fremtid. Flere børn har nu tilbragt årevis i centrene, og på sigt ser
det ud til, at vi kan få Danmarks første menneske, der er født, opvokset og
fylder 18 på et dansk udrejsecenter.

PIA OLSEN DYHR
Pia.Olsen.Dyhr@ft.dk

SF så
helst,
at børnene kom
helt ud af
centrene.

Det er ikke en holdbar politik. Utallige eksperter og fagorganisationer,
såsom Dansk Flygtningehjælp, har dokumenteret, hvordan forholdene på
centrene har en voldsom, negativ effekt på børns liv. Over 80 pct. af en
gruppe børn, som Røde Kors har undersøgt på Udrejsecenter Sjælsmark,
har høj risiko for at udvikle en psykisk diagnose, og mere end 60 pct. gør
det sandsynligvis. Nogle stopper bogstavelig talt med at vokse, fordi det
psykiske pres er så stort, at det sætter sig som fysiske forandringer i
deres krop.
SF så helst, at børnene kom helt ud af centrene – men desværre lader det
ikke til, at der er politisk vilje til det. Derfor har SF talt med de centrale
aktører på området, herunder især Røde Kors, om, hvilke konkrete tiltag
på selve centrene, der mest effektivt vil forbedre børnenes trivsel. Nedenstående er en blanding af tiltag, som SF har formuleret på baggrund af
samtaler med de ansatte på centrene, samt anbefalinger fra organisationer der driver eller rapporterer om centrene.
Resultatet er nærmest tragisk. Der er tale om så små, billige og enkle
tiltag, at det skriger til himlen, at disse ændringer ikke for længst er
blevet implementeret. Nogle partier frygter, at forbedringer på udrejsecentrene vil betyde, at færre rejser hjem. Det er der intet grundlag for at
påstå – tværtimod ved vi, fra de mennesker, der erfaring med at arbejde
med beboerne, at deres situation i stigende grad bliver så håbløse, at de
har svært ved at se alternativerne, såsom at rejse hjem. Deres psykiske
tilstand kan altså paradoksalt nok bidrage til at forhindre hjemrejse.
Gennemføres SFs forslag vil det først og fremmest betyde, at færre børn
vokser op med psykiske lidelser som følge af dansk symbolpolitik.
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SFS BØRNEREFORM:
1. FÆRRE FLYTNINGER
Samtlige organisationer, der arbejder med området,
advarer på det kraftigste imod de mange flytninger,
som et barn på udrejsecentrene oplever gennem sit
liv. Børn flyttes på få år af deres liv mellem 4-7 gange
fra center til center, og skal dermed starte forfra
med pasning, skole, kammerater og tillidsforhold til
personalet. Det bør anses som en bindende opgave
for en ansvarlig minister at åbne en dialog med Udlændingestyrelsen om, hvad der skal til, for at sikre
færre flytninger.

2. MULIGHED FOR SELVHUSHOLD
Den mest afgørende faktor for, at det er umuligt at
have et almindeligt familieliv på centrene, er manglen
på selvhushold. Det er blandt andet det, der bevirker,
at børnene oplever opvæksten som en tvangsinstitutionalisering. Både psykologer, socialt personale,
pædagoger og eksperter peger både i medierne og
i rapporter fra Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors
på, at adgangen til helt basalt selvhushold, såsom
madlavning og evnen til at spise, når det passer ind i
familiens hverdag, vil gøre en overraskende stor for-
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skel for familiernes trivsel. SF foreslår derfor, at der
oprettes mulighed for selvhushold på centrene – som
minimum for alle børnefamilier.

3. VUGGESTUE TIL ALLE BØRN
Af uransagelige årsager skal organisationer såsom
Røde Kors gennemgå bureaukratiske ansøgningsprocedurer for at få børn godkendt til vuggestue,
og i enkelte tilfælde opleves afslag, fordi vuggestuetilbuddet som udgangspunkt ikke er universelt. Et
universelt vuggestuetilbud vil være stort set omkostningsfrit og vil slå to fluer med et smæk: forbedre
børnenes trivsel og spare Røde Kors og personalet for
papirarbejde, så de i stedet for kan bruge deres tid på
at hjælpe børnene.

4. VÆK MED MENINGSLØSE
RESTRIKTIONER
De fleste vil nok få særdeles svært ved at hitte på en
god forklaring på, hvorfor mon beboerne på Udrejsecenter Sjælsmark ikke må tage deres mad fra kantinen med op på deres værelser, hvis de har lyst til en
mere intim aftensmadsoplevelse i selskab med familien. Det lader ikke til at være et ønske fra personalet
og heller ikke fra fagpersoner eller embedsmænd i
Udlændingestyrelsen. Alligevel er det en ukrænkelig
regel på centeret. Hvorfor? Reglen er et godt eksempel på, hvor små og meningsløse mange af reglerne
på udrejsecentrene er, når man ser på, hvor stor negativ betydning de har for børnenes trivsel. SF foreslår,
at Udlændingestyrelsen i dialog med Røde Kors og
personalet på udrejsecentrene udvikler et notat, der
gør status over ordensreglerne på centrene, så ministeriet kan tage et opgør med de regler, der ikke kan
begrundes fagligt.

5. STOP MED AT BETRAGTE
UDREJSECENTRES BØRNEHAVER SOM
ALMINDELIGE DAGINSTITUTIONER

En del af børnene på eksempelvis Udrejsecenter
Sjælsmark viser deres symptomer på stress og
mistrivsel gennem konfliktsøgende adfærd – eller
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omvendt: ved at de trækker sig ind i sig selv og bliver
mutte. Det er tilstande, der ikke afhjælpes af, at
børnehavetilbuddet på Sjælsmark i princippet fungerer som en helt normal børnehave. SF mener, at man
bør følge Røde Kors’ anbefalinger og anse børnehaver
på danske udrejsecentre som specialiserede tilbud
med tilsvarende normeringer. Børn på udrejsecentre
har uomtvisteligt særlige behov, og det er meget
svært at se argumentet for, at deres daginstitutioner
betragtes som helt gennemsnitlige.

6. MERE TILGÆNGELIGE FRITIDSTILBUD
Danske udrejsecentre har klassiske klubtilbud, men
deres åbningstider er begrænsede. Det påvirker især
teenagere, der udover at slås med de samme problemer som almindelige teenagere kan være særligt
urolige og udadreagerende, hvilket kan påvirke hele
klimaet på centrene, når børnene ikke har et sted at
gå hen. SF foreslår derfor at udvide åbningstiderne

for klubbernes fritidstilbud, så børnene kan fordybe
sig i konstruktive aktiviteter i et langt mere trygt
børnemiljø.

7. BEDRE SKOLETILBUD
Børn på danske udrejsecenter har som udgangspunkt
to muligheder for skole: Røde Kors skolen i Lynge, der
er et særligt tilbud til børn på udrejsecentre, eller
plads i almindelige folkeskoler. For fagpersonerne er
der ikke tvivl: når det kommer til trivsel er en stol i
en almindelig folkeskoleklasse KLART at foretrække.
Der er tale om så lavt et antal børn, at det sagtens
kan lade sig gøre, og derfor foreslår SF, at der i højere
grad end i dag tages hensyn til det individuelle barns
behov, i stedet for at placeringerne sker mere eller
mindre arbitrært. Røde Kors har allerede bekræftet,
at der er rum til mere dialog med forældrene og et
udvidet samarbejde med de kommunale folkeskoler.

