Encounters

”Det er som om jeg ikke er landet. Jeg svæver lige dér mellem himlen
og jorden. Det er ikke min jord. Det er din jord. Jeg er heller ikke
i himmelen. Jeg svæver midt imellem.”
Belal Hashimi, 30 år, tidligere universitetsstuderende i Kurdistan i
Iran, nuværende flygtning på Jelling asylcenter.
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FORORD
Encounters er et filmisk eksperiment, hvor fem danskboende filmskabere og fem
asylansøgere har lavet en række film sammen. Filmskabere og asylansøgere blev sat
sammen i makkerpar og filmene tager udgangspunkt i mødet mellem de to mennesker og
de personlige fortællinger og personlige blikke på verden, der udsprang af dette
møde.
Filmene blev udviklet og skabt over ti dage i foråret, hvor filmskaberne boede på
Jelling Asylcenter sammen med asylansøgerne. At alle involverede boede på
asylcentret betød, at alle involverede fik en sanselig oplevelse af, hvad det vil
sige at være på et asylcenter.
Filmeksperimentet Encounters var udfordrende, da det har krævet en åbenhed imellem
filmskaberne og asylansøgere. En åbenhed der afspejles i filmene, hvad enten det
er mødet mellem Goran og Freja eller Mir og Yama. Man kan spørge sig selv, hvornår
man virkelig møder et andet menneske, både de mennesker man til dagligt omgås, og
de mennesker man ikke kender. Det moderne samfund er i mange sammenhænge indrettet
således, at to mennesker med to vidt forskellige tilværelser sjældent får mulighed
for at mødes. Encounters hævder vigtigheden i mødet, da mødet ofte kan afføde en
spejling og en udvidelse af menneskets forståelse af sig selv og hinandens
virkeligheder.
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ENCOUNTERS FILMENE ER
It is Safe Now er en film
skabt ud fra et møde
mellem Yama Rauf og Hakim
Ziaee
Filmskaber Yama Rauf kom
til Danmark fra Aghanistan
i 2015. Yama har lavet
film om kvinders
rettigheder i Aghanistan,
og arbejder nu med at lave
film i Danmark. Hakim
Ziaee flygtede fra
Afghanistan for snart to
år siden, og venter på sin
asylafgørelse i Danmark.
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ENCOUNTERS FILMENE ER
Rain on Canvas er en film
skabt ud fra et møde mellem
Freja Nanadowa Rohde Monney
& Goran Azizi.
Filmskaber Freja Nanadowa
Rodhe er bachelor i
psykologi fra Aarhus
Universitet, og arbejder
frivilligt i Psykiatrien.
Freja har lavet egne
filmiske produktioner
udenfor sit studie, men
Rain on Canvas er hendes
egentlige debut som
dokumentarist. Goran Azizi
er født i en flygtningelejr
i et ’ingenmandsland’
mellem Jordan og Irak, hvor
han har boet størstedelen
af sit liv. Goran kom med
sin familie til Danmark i
2016.
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ENCOUNTERS FILMENE ER
Venter i natten er en film
skabt ud fra et møde
mellem Nivetha
Balasubramaniam og Omar.
Filmskaber Nivetha
Balasubramaniam studerer
på Film og TV
Produktionsuddannelsen i
København, og er i gang
med at lave sin egen TVserie. Omar flygtede fra
Aghanistan i 2015 og
venter nu på sin
asylbehandling i Danmark.
Omar er alene i Danmark og
har mistet det meste af
sin familie. Omar ønsker
at holde hans efternavn
anonymt af
sikkerhedsmæssige årsager.
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ENCOUNTERS FILMENE ER
Come Closer er en film skabt
ud fra et møde mellem Isabel
Bilde og Sayed Rahim Rahimi.
Filmskaber Isabel Bilde har
gået på Potemkim Film i
Aarhus og driver nu sit eget
firma, Bildisk Film, hvor hun
producerer både fiktion og
dokumentarfilm. Sayed Rahimi
arbejdede som barn som
tæppevæver i Pakistan. Han
har senere arbejdet som lære
og formåede at få en
uddannelse som journalist i
Kabul, hvorefter han måtte
flygte til Danmark i 2015.
Her venter han på sin
asylafgørelse.
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ENCOUNTERS FILMENE ER
Nelliker er en film
skabt af Belal Hashemi.
Belal Hashemi flygtede
fra Kurdistan i 2015,
og venter nu på sin
asylbehandling i
Danmark. Belals
Hashemis filmpartner
måtte springe fra
projektet og Belal har
lavet filmen alene.
Meget af Belals familie
bor stadig i Kurdistan,
og hans film omhandler
savnet og ensomheden i
ventesituationen.
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AT TURDE SÆTTE SIG SELV PÅ SPIL
Fra da filmskaberne blev indkvarteret på en sal på Jelling Asylcenter og til de
tog afsted fandt et møde sted. Et møde der krævede at filmskaberne turde sætte
sig selv på spil overfor deres filmparter, og overfor det vilkår det er at bo som
gæst på et asylcenter. Jelling Asylcenter har eksisteret som asylcenter siden
Balkankrigen i 90erne, og var inden da et alderdomshjem. På Asylcenteret bor
næsten 300 mennesker fra 27 forskellige lande. Nogle går i skole, børnehave,
vuggestue, andre arbejder, eller forsøger at komme i arbejde. Fælles for alle er,
at de venter på en afgørelse i deres sager.
Encounters er lige dele et socialt eksperiment som det er et filmisk eksperiment,
for udfordringerne og berøringsangsten ved pludseligt at dele dagligdag med
mennesker, der har en radikal anden tilværelse end man selv har, var større end
først forventet. Det krævede mod og åbenhed at indgå i mødet på andre præmisser
end filmskaberne er vant til, og Encounters er et vidne om en generel manglende
erfaring i at møde mennesker, der lever i andre omstændigheder end man selv gør.
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“Både min film og mit møde, blev af
en meget personlig og nær karakter.
Derfor lå den største udfordring
ikke i omstændighederne, at være på
et asylcenter eller hvilken
baggrund vi hver i sær måtte have.
Udfordringen lå udelukkende i det
menneskelige aspekt, at takle vores
møde, forbindelse, de følelser,
konflikter og misforståelser, der
opstod undervejs. Alt det man
kender til fra et hvert venskab.
Derfor var det største
spændingsmoment også at komme
tættere på hinanden. At der rent
faktisk opstod en særlig
forbindelse, hvor oplevelser blev
delt… mærke betydningen af nærhed,
følelsen af savn og længslen i en
indelukket og isoleret tilværelse.”
Isabel Bilde om mødet med sin
filmpartner Sayed
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RETTEN TIL AT VÆRE TIL
En flygtning eller asylansøger vil sjældent se sig selv som bare værende
’flygtning’ eller ’asylansøger’, men højst sandsynligt finde sin identitet i
mange andre titler og forhold så som; tandlæge, mor, far, bror, søster, læge,
studerende, kunstner mv.
At få stemplet ’du er flygtning’ kan opleves identitetsfrarøvende fordi
kategorien flygtning hurtigt kommer til at overskygge alt det andet du var før.
Som flygtning tilhører man en marginaliseret gruppe, der kæmper for retten til
sin blotte tilstedeværelse i et land.
Derfor kræver et sådan møde, at man ser ud over det åbenlyse, og stiller sig
åben over for det menneske, man sidder overfor.
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REFLEKSIONSØVELSER
Hvornår har du sidst haft et møde med et menneske, du ikke på forhånd
kender? Hvordan havde du det i mødet?
Tænk over hvilke muligheder du har, for at møde mennesker der lever et
helt andet liv end du selv gør?
Forestil dig at tilbringe en dag med et menneske, du ikke på forhånd
kender. Hvad vil I lave? Hvad vil I tale om?
Har du følt dig stemplet i kraft af din person?
Hvornår har du sidste gang stemplet et menneske, du ikke kender? Og
hvorfor?
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PARØVELSER
Gå sammen to og to eller i en mindre gruppe.
Sæt jer et roligt sted og lad hinanden skiftevis være i fokus i minimum
et kvarter. Tag jer godt tid til at spørge og lytte til personlige
spørgsmål som:
Beskriv dit
Hvad tænker
’tilgivelse
Hvad drømte
du op til…

barndomshjem.
du på, når du hører ordet ’hjem’ / ’kærlighed’ /
/ ’frygt’ / ’krig’ / ’ensomhed.
du om at blive som barn / Hvad drømmer du om nu - Hvem ser

Reflekter over øvelsen og hvilke fortællinger den resulterede i. Åbnede
den nye sider af mødet med det menneske du sad overfor?
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”Jeg var fascineret af, hvordan Goran brugte ordsprog og
sprog. Ordsprog fra en anden kultur opfattes på en helt
anden måde end vores egne… måske fordi man har hørt sin
egen kulturs ordsprog så mange gange at de næsten har mistet
deres mening. Gorans ordsprog var smukke og meningsfulde, og
de fortalte en historie fra en, for mig, ny verden. Han
elsker også at bruge de danske, og det fik mig til at høre
mere efter hvad vores egne ordsprog egentlig fortæller os.”
Freja Nanadowa Rohde Monney om mødet med Goran
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Goran Azizi og Freja Nanadowa Rodhe – Foto: Marie Bjørn
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AT TURDE LYTTE
Encounters er personlige fortællinger, hvor filmparrene har lyttet til hinanden,
hvad enten den filmede situation har været tilberedning af en livret, eller
mindefremkaldelser i et telt på en telttur.
Kraften i personlige fortællinger er dokumenteret gennem alle tider, hvad enten
det er vidnesbyrd fra krigstider, forelskelser, reality-tv eller film-baseret på
virkelige hændelser. Man kan hævde, at alle fortællinger tager sit udspring i det
personlige og nære, hvad enten det er fortællerens egne erfaringer, eller
erfaringer fortælleren er blevet fortalt om og nu fortæller videre.
På trods af, at det moderne menneske omgives og bombaderes af fortællinger i
kraft af billeder, tekster og reklamer, er det ikke nødvendigvis det samme som,
at vi er i kontakt med personlige fortællinger. Den personlige fortællings kraft
kræver nemlig at modtageren giver lige så meget som fortælleren. Bare ved at
lytte og give sig tid til at spørge ind så fortællingen kan folde sig ud. Dette
kræver at man hensynker sig i mødet med den der fortæller, og fokuserer al sin
energi på at lytte og se mennesket. Den opmærksomhed er vi ikke opdraget til at
værne om, i et samfund med konstant fart på.
Under filmskabelsen var vi tvunget til at træne vores evner til at lytte, fx ved
at stille hinanden simple spørgsmål, der kunne rumme store og personlige svar.
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Mange vil i mødet med en flygtning eller asylansøger få lyst til at spørge ind
til den ’lidelsesfortælling’ de bærer med sig. Det kan være krigen, flugten,
savnet. Det vil også være oplagt, da det er de fortællinger vi normalt hører om
i mediefortællingerne, når vi taler om flygtninge. Da vi lavede Encounters
oplevede vi en vigtighed i at asylansøgerne var medbestemmende på filmens
handling og temaer, da det blev en måde de kunne kræve en selvfortælling tilbage
på, og dermed ikke kun blive klichefortællingen eller steoreptypen af sig selv.
Encounters er baseret på ideen om at ethvert menneske rummer hundredvis af
fortællinger, og at det er vigtigt at udfordre de fortællinger vi fortæller om
os selv.
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REFLEKTIONSØVELSER
Tænk over hvor mange forskellige selvfortællinger du har.
Prøv at liste dem op.
Tænk over hvilke du bedst kan lide, og hvilke du er mindre glad for.
Overvej hvilke fortællinger, du fortæller hvornår og hvorfor du gør
det.
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PARØVELSER
Gå sammen to og to eller i en mindre gruppe. Sæt jer et roligt sted og
lad hinanden fortælle en historie fra jeres liv på henholdsvis 10. – 5.
og 2. minutter.
Reflekter derefter over hvad der skete med fortællingen, når den blev
kogt ned. Hvad blev skarpere? Hvad manglende den?
Gengiv herefter hinandens fortælling for hinanden, uden at have taget
noter undervejs. Reflekter over hvad I huskede og hvorfor.
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Isabel og Sayed - foto: Martin Ravn
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ENSOMHED
Ensomhed defineres typisk som en
subjektiv følelse af ubehag, der
opstår, når ens ønske om sociale
relationer ikke stemmer overens med
de sociale relationer, man har.
Ensomhed handler ikke om fysisk at
være alene – man kan godt være ensom
sammen med andre, men ensomhed
handler om kvaliteten af de sociale
relationer man har.

Knap 5 % af alle danskere over 16
år er ensomme. Det svarer til ca.
210.000 personer. Det er særligt
unge mellem 16 og 29 år der oplever
ensomhed og særligt unge, der af
den ene eller anden årsag ikke er i
faste sociale relationer eller
tilknyttet arbejdsmarkedet.

De fleste asylansøgere er unge
enlige mænd som rent statistisk er i
stor fare for at opleve ensomhed.
Som asylansøger må man ikke arbejde,
hvilket øger risikoen for ensomhed.
Derudover kæmper asylansøgerne med
de enorme udfordringer, der er
forbundet med at ankomme til et land
med en helt anden kultur og et andet
sprog, end de er vant til. Sprog og
kultur er afgørende for at kunne
kommunikere med andre mennesker og
skabe gode relationer, og at forstå
kulturelle koder og strukturerer
kræver for de fleste mennesker tid.

20

HVAD SKYLDES ENSOMHED?
Der er ikke et entydigt svar på hvad ensomhed skyldes, men det enkelte menneskes
omstændigheder spiller klart en rolle. Har man nogen at tale med om sine følelser
eller ikke, er ens tilværelse skiftende eller føles den som statisk. Flere af
asylansøgerne i Encounters oplever og lever med ensomhed på daglig basis. Det er de
ikke alene om. På alle asylcentre sidder mennesker afskåret fra venner, familie og
fast dagligdag og venter på hvilken drejning deres liv skal tage. Nogle lever med
posttraumatisk stress som følge af flugten eller de omstændigheder de flygtede fra.
Andre bliver stressede af ikke at have noget at lave, udover at vente. Ensomheden
er en daglig omstændighed, de forholder sig til; den påvirker dagsrytmen,
søvnrytmen, humøret og livsgejsten. Langvarig ensomhed kan have alvorlige
konsekvenser for både helbred og livslyst.
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REFLEKSIONSØVELSE
Hvornår og hvor føler du dig ensom?
Kan du huske første gang du følte dig ensom?
Hvad forbinder du ensomhed med?
Hvilke associationer får du, når du hører om ensomhed?
Hvordan vil du forklare ensomhed til en der aldrig har hørt om det før?
Hvad hjælper dig, når du føler dig ensom?
Har du oplevet initiativer i samfundet, der aktivt forsøger at bekæmpe
ensomhed?
Forestil dig at mødes med et menneske, der har været ensom i en længere
periode: Hvad vil du tale med dette menneske om? Forestil dig at være
alene i et nyt land uden fast kontakt til mennesker eller venner, hvad
vil det gøre ved dig? Har du besøgt et asylcenter? Hvad var din
oplevelse?
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PARØVELSER
Gå sammen to og to eller i en mindre gruppe. Sæt jer en roligt sted og
tal om øvelserne.Lav nu følgende øvelser sammen:
Sid sammen i to minutters stilhed, hvor I fokuserer på at lytte til
hinanden.
Gå en mindre tur sammen, hvor I er helt stille, men holder i hånd.

Reflekter herefter over oplevelsen. Hvordan er det at holde i hånd med
et menneske, man potentielt ikke kender eller ikke plejer at holde i
hånd med? Hvilke følelser sætter det i gang? Hvordan påvirkede det
gåturen? Diskuter hvad berøring betyder for jer.
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Giv hinanden et kram på minimum 10. sekunder.

Reflekter herefter over oplevelsen: Hvilke følelser sætter det i gang: Er
det akavet? Rart? Svært ikke at grine?
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G

Goran – Foto Freja Nanadowa Rohde Monney
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ASYLLOVGIVNING I DANMARK
Hvad er en asylansøger?
En asylansøger er et menneske, der søger om lov til at opholde sig som flygtning og
blive beskyttet i et andet land, men som endnu ikke har fået sin ansøgning godkendt
og derfor ikke er blevet anerkendt som flygtning. Som asylansøger har du et
asylansøgernummer, men ikke et cpr nummer. Det betyder at du ikke kan have en dansk
bankkonto eller har ret til at bruge sundhedsvæsnet på lige fod med andre danskere.
Det første halve år, man søger asyl i Danmark får man 800 kr hver 14. dag til sit
privatforbrug, såsom til transport, mad, tøj og telefon. Efter et halvt år stiger
det beløb lidt og man får som enlig asylansøger uden børn omkring 1100 kr. hver
anden uge. På en fast dag hver anden uge, udleveres disse lommepenge i kontanter på
det asylcenter, hvor den enkelte bor. Det er vigtigt at man kommer og henter sine
penge. Hvis man ikke kommer og henter dem på udleveringsdagen, ryger man ud af
systemet og skal søge asyl på ny. Det er ulovligt som asylansøger at tage et
almindeligt arbejde, så man må som asylansøger bo på asylcentret, modtage lommepenge
og vente til sagen bliver behandlet før man har mulighed for at forsørge sig selv.
Dette kan tage op til ti år i Danmark.
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Hvad er en indvandrer?
En indvandrer er et menneske, der i modsætning til asylansøgere og flygtninge,
forlader sit hjemland af egen fri vilje, f.eks. på grund af dårlige (men ikke akut
livstruende) levevilkår i hjemlandet. Ordet ’indvandrer’ bruges i flere sammenhænge
i Danmark. Her taler man også ofte om 2. & 3. generationsindvandrere, der er børn
og voksne født i Danmark af forældre, der er kommet til landet som fx
gæstearbejderne i 60erne, og som har dansk statsborgerskab.
Hvad sker der, hvis man bliver anerkendt som flygtning?
Når man anerkendes som flygtning, får man midlertidig opholdstilladelse i Danmark.
Den forlænges løbende, så længe situationen i hjemlandet forbliver uændret. Mange
kommer i arbejde og forsørger sig selv, mens andre lever af offentlige ydelser,
fordi det ikke er lykkedes dem at finde fast arbejde. Som flygtning har man pligt
og ret til at deltage i et femårigt integrationsprogram med danskundervisning og
beskæftigelsesfremmende tilbud.
Frem til 2015 kunne flygtninge modtage kontanthjælp på lige fod med danske
statsborgere, men en lovændring har resulteret i, at man først kan få kontanthjælp
efter 7 års lovligt ophold i Danmark. I stedet kan flygtninge modtage
integrationsydelse, der ca. svarer til halvdelen af kontanthjælpssatsen, nemlig i
gennemsnit 5945 kr om måneden for enlige eller gifte uden børn.
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REFLEKSIONSØVELSE
Hvilke associationer får du, når du hører betegnelsen ’asylansøger’?
Hvilke associationer får du, når du hører betegnelsen ’flygtning’?
Hvilke associationer får du, når du hører betegnelsen ’indvandrer’?
Beskriv hvad en flygtning er på en sætning.
Har du snakket med - eller kender du et menneske der har været på
flugt? Hvad kan flygtninge, asylansøgere og indvandrere bidrage med
til det danske samfund, ifølge dig?
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REFLEKSIONSØVELSE
Forestil dig Danmark tog imod dobbelt så mange flygtninge end de
6.266, vi har taget imod i 2016 – eller de 21.316 Danmark tog imod i
2015.
Hvad vil det medføre?
Hvad er integration og hvem er ansvarlig for den? Medvirker eller har
du selv medvirket til integration? Hvis ja – hvad var din oplevelse?
Forestil dig at være flygtning: hvad ville du ønske dig mest? Forestil
dig, at leve for 5945 kroner om måneden – hvilke ændringer vil det
kræve af din livsstil?
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Belal og Yama – Foto: Marie Bjørn
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HVORDAN VURDERER MAN, OM ET MENNESKE ER
FLYGTNING OG HAR RET TIL ASYL I DANMARK?
For at finde ud af, om en asylansøger virkelig risikerer forfølgelse i sit
eget hjemland og dermed skal tildeles status som flygtning, interviewer man
asylansøgeren og sammenholder oplysningerne med den viden man har om
situationen i hjemlandet. Det er Udlændingestyrelsen der behandler
asylansøgninger i Danmark. Alle asylansøgere, der får afslag på asyl, får
automatisk anket deres afgørelse i Flygtningenævnet, som er en slags domstol.
Sagsbehandlingernes afgørelse varierer i tid fra person til person. Nogle får
deres sag behandlet indenfor et år, andre kan vente op til 10 år.
Alle asylansøgere, der får afslag på asyl, får automatisk anket deres
afgørelse i Flygtningenævnet, som er en slags domstol.
Sagsbehandlingernes afgørelse varierer i tid fra person til person. Nogle får
deres sag behandlet indenfor et år, andre kan vente op til 10 år.
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HVAD ER KVOTEFLYGTNINGE?
I 2016 valgte regeringen, at Danmark ikke længere årligt vil modtage 500
kvoteflygtninge. Det er flygtninge, der allerede har fået tildelt
flygtningestatus af FN og som ofte bor i flygtningelejre i konfliktfyldte
områder. Kvoteflygtninge vælges både ud fra, hvor udsatte de er i
flygtningelejren, f.eks. på grund af overgreb eller sygdom og ud fra, hvor
godt de vurderes at kunne integreres i det danske samfund.
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HVAD SKER DER MED DE AFVISTE ASYLANSØGERE?
Hvis man får afslag på asyl i Flygtningenævnet, har man som regel syv
dage til at forlade landet. Hvis man ikke rejser frivilligt og ikke
vil samarbejde, er det Rigspolitiets opgave at sørge for
hjemsendelsen ved bl.a. at skaffe pas og lave aftaler med
myndighederne i hjemlandet. I nogle lande er forholdende dog så
dårlige, at det ikke er muligt at hjemsende asylansøgere, f.eks.
fordi myndighederne nægter at tage imod dem. I nogle tilfælde
fængsler man afviste asylansøgere indtil de bliver sendt hjem, for at
sikre sig at de ikke skal gå under jorden.
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Foto: Marie Bjørn
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REFLEKSIONSØVELSE
Forestil dig en situation, hvor du skulle flygte til et
andet land og bede om asyl: Hvor ville du tage hen?
Hvad eller hvem ville være det sværeste at skulle forlade,
hvis du skulle flygte?
Hvad ville du medbringe på rejsen? Hvad vil du være mest
ærgerlig over ikke at kunne medbringe?
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INTERNATIONALE AFTALER
Når der i Danmark laves lovgivning, f.eks. om asylansøgere og flygtninge,
skal politikerne følge en række internationale aftaler og forpligtelser,
som Danmark tidligere har indgået i samarbejde med en række andre lande.
Særligt FN’s Flygtningekonvention og FN’s Menneskerettighedserklæring er
grundlæggende for den danske asyl- og flygtningelovgivning.
Flygtningekonventionen af 28. juli 1951 blev udarbejdet af FN (De
Forenede Nationer) efter Anden Verdenskrig for at sikre, at alle
flygtninge behandles i henhold til de universelle menneskerettigheder,
som FN formulerede i 1948. Danmark var blandt de første lande i verden
til at underskrive konventionen, som siden da har været grundlæggende for
den danske asyllovgivning.
Konventionen definerer, hvem der er flygtning og hvilke juridiske og
sociale rettigheder flygtninge har i de lande, der har underskrevet
konventionen. Den definerer også flygtninges forpligtelser over for det
land, de er flygtet til.
Ifølge FN’s flygtningekonvention skal flygtninge bl.a. have ret til
religionsfrihed, arbejde, bopæl, uddannelse og sundhed.
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FN'S MENNESKERETTIGHEDSERKLÆRING
D. 10. december 1948 vedtog FN’s generalforsamling Verdenserklæringen om
Menneskerettighederne, der har til formål at beskytte det enkelte
individ mod overgreb fra staten. Menneskerettighedserklæringen opfordrer
til rettigheder som ligestilling, frihed og retssikkerhed, og varsler
bl.a. mod brug af tortur, slaveri og diskrimination pga. race, religion,
køn eller hudfarve. I dag har hovedparten af FN's 192 medlemslande
underskrevet erklæringen som dog ikke er juridisk bindende for landene.
Flere organisationer, heriblandt Amnesty International, kritiserer
Danmark for i stigende grad ikke at overholde menneskerettighederne,
f.eks. i forhold til flygtninges ret til familieliv, udvidede beføjelser
til politiet samt begrænsning af ytringsfriheden.
Siden 2015 har Danmarks regering vedtaget en række love, der
besværliggør flygtninges ophold i Danmark, herunder muligheden for
familiesammenføring, og langt flere tilfælde af udvisninger, også af
mindreårige.
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Definition af en flygtning fra FN's Flygtningekonvention af 1951:
DEFINITION AF EN FLYGTNING FRA FN'S FLYGTNINGEKONVENTION AF 1951:
"En person, der som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af
sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social
gruppe eller sine politiske anskuelser befinder sig uden for det land, i
hvilket han har statsborgerret, og som ikke er i stand til - eller på grund
af sådan frygt ikke ønsker - at søge dette lands beskyttelse, eller som
ikke har nogen statsborgerret, og på grund af sådanne begivenheder befinder
sig uden for det land, hvor han tidligere havde fast bopæl, og ikke er i
stand til - eller på grund af en sådan frygt ikke ønsker - at vende tilbage
dertil."
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HVAD ER FN'S MENNESKERETTIGHEDERKLÆRING?
D. 10. december 1948 vedtog FN’s generalforsamling Verdenserklæringen om
Menneskerettighederne, der har til formål at beskytte det enkelte individ
mod overgreb fra staten. Menneskerettighedserklæringen opfordrer til
rettigheder som ligestilling, frihed og retssikkerhed, og varsler bl.a.
mod brug af tortur, slaveri og diskrimination pga. race, religion, køn
eller hudfarve. I dag har hovedparten af FN's 192 medlemslande
underskrevet erklæringen som dog ikke er juridisk bindende for landene.
Flere organisationer, heriblandt Amnesty International, kritiserer Danmark
for i stigende grad ikke at overholde menneskerettighederne, f.eks. i
forhold til flygtninges ret til familieliv, udvidede beføjelser til
politiet samt begrænsning af ytringsfriheden. Siden 2015 har Danmarks
regering vedtaget en række love, der besværliggør flygtninges ophold i
Danmark, herunder muligheden for familiesammenføring, og langt flere
tilfælde af udvisninger, også af mindreårige.
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REFLEKSIONSØVELSER
Hvilke rettigheder synes du alle mennesker bør have?
Hvilke associationer får du af betegnelsen ’menneskerettigheder’?
Hvilke rettigheder synes du flygtninge og asylansøgere i Danmark bør
have?
Hvem har ansvaret for at beskytte mennesker, der flygter fra deres
hjemland?
I hvilke situationer er det rimeligt at flygte til et andet land og søge
asyl?

40

Sayed og Isabel – Foto: Martin Ravn
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FAKTA OM FLYGTNINGESITUATIONEN
Hvor mange flygtninge er der på
verdensplan?
Mere end 65 millioner mennesker
er på flugt verden over. De
fleste af dem er internt
fordrevne i deres eget hjemland,
mens over 21 millioner har
forladt hjemlandet. Antallet af
flygtninge er rekordstort og
stiger voldsomt pga. konflikter
og kriser, særligt i Mellemøsten
og Afrika. Flere og flere
flygter også som følge af
klimaforandringer og ustabilt
klima, der forværrer
indbyggernes levevilkår
drastisk.

Hvor tager flygtningene hen?
Langt de fleste flygtninge søger
tilflugt i deres eget land eller
i nabolande, da det både er
livsfarligt og dyrt at flygte
til fx Europa eller Nordamerika.
Under 10% af verdens flygtninge
opholder sig i Nordamerika,
Europa eller Australien, der
ellers indbefatter verdens
rigeste og mest veludviklede
lande. De lande der har flest
flygtninge boende er Tyrkiet,
Pakistan, Libanon og Iran, der
tilsammen er værter for mere end
6 millioner flygtninge.
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Hvor mange flygtninge tager til Danmark?
De seneste år er antallet af asylansøgere i Danmark steget fra 6.148 ansøgere i
2012 til 21.316 ansøgere i 2015. Tallet faldt igen i 2016 til 6.266. Flere
danske politikere har de seneste år talt i meget negativt ladede vendinger om
de mennesker, der har søgt om asyl i Danmark, og brugt ord som
”flygtningebombe”, ”flygtningestrøm”, samt beskyldt flygtninge og asylansøgere
for at være griske. Ud fra den retorik, kan man få indtrykket, at der er mange
flere flygtninge og asylansøgere i Danmark, end det der rent faktisk er
tilfældet. Men i realiteten er der ganske få sammenlignet med situationen på
verdensplan.
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Hakim Ziaee og Yama Rauf – Foto: Laura Vilsgaard
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SPØRGSMÅL TIL FILMENE
Hvilke indtryk gjorde filmene på dig?
Påvirkede de en bestemt sanselighed?
Hvad står tilbage for dig?
Har du opdaget noget nyt?
Var der noget der provokerede dig?
Har det ændret dit syn på nogle områder i livet?

Vi vil gerne høre dine tanker om og efter filmene.
Send dem til Laura på lbv@afv.dk
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Encounters er skabt af

i samarbejde med

Med støtte fra:
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En særlig tak til

JELLING ASYLCENTER
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