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os under 
tæppet”
syriske søstre 

flygter fra krig 
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“Alting er 
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i dAnmArk”
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HVOR LÆNGE 

VILLE DU 

OVERLEVE I EN 

FLYGTNINGELEJR?

 

skaL BøRN 
På FLugT 
have Lov 
TIL aT Bo 
I daNMaRk? 



17er du blevet væk fra 
mor og far? find ud af, 

hvorfor røde kors er vildt 
seje til at hjælpe. 

Foto: ICRC/KOKIC, Marko.
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siDe 4: 
intervieW 

Mersad er flygtning i Danmark

siDe 7: test
Hvor længe ville du overleve i en 

flygtningelejr?

siDe 8: spØrgsmÅl
Skal børn på flugt have lov til at 

bo i Danmark?

siDe 10: viden
Bliv klog på flygtninge

siDe 12: intervieW
Syriske søstre flygtede fra krig:

“Vi gemte os under tæppet.”

siDe 16: viden
“Det hjælper at lege krig.”

 
siDe 17: viden

Sådan hjælper Røde Kors børn på flugt

siDe 20: spØrgsmÅl
Hvad tog du med, da du flygtede?

 
siDe 22: Foto

På flugt fra tyfonen

siDe 23: dilemmA
Tager du båden?
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act  handler om børn på flugt. 
Du kan læse om de mange børn, der flygter fra 
krige og katastrofer ude i verden. Du møder også 
de børn, der er flygtet til Danmark. Mange af dem bor 
på asylcentre, som er særlige steder for flygtninge. 

INTERVIEW

dilemmA 
tager du båden til et 
bedre liv?
Illustration: Jon Skræntskov/Tintank

Benjamin er bedste 
ven med en flygtning 
– find ud af, hvad de 
laver sammen. 
Foto: Kasper Nybo 4 12

Hvordan flygter man fra 
en krig? få svaret fra de 
to søstre, der er flygtet 

fra syrien.
Foto: Marie Louise Munkegaard

Hvor længe ville du 
overleve i en flygtningelejr?
test dig selv 
Illustration: Jon Skræntskov/Tintank
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 act                / 3 

 
En flygtning er en person, som bliver forfulgt. 
Det kan være på grund af race (fx afrikaner), 
religion (fx islam) eller nationalitet (fx svensker). 
Kilde: FN 



For lidt over et år siden begyndte en ny elev i 4.a 
på Hvalsø Skole på Midtsjælland. Han var an-
derledes end de andre. Lidt mørk i huden, og så 
talte han dansk på en lidt anderledes måde. 
“Er der nogen, der vil sidde ved siden af Mersad?” 
spurgte læreren.

Først var der ingen, der rakte hånden op, men så 
tog Benjamin Jørgensen mod til sig.

“Jeg tænkte, at det var lidt synd for ham, at der 
ikke var nogen, der ville sidde sammen med ham. 
Og da jeg rakte hånden op, kunne jeg se, at han 
blev glad, og så blev jeg faktisk også helt glad 
indeni,” husker 11-årige Benjamin tilbage. 

Da Mersad lige var startet på skolen, sad han 
mest inde i klasseværelset. Benjamin tænkte, at 
han nok var lidt utryg ved det hele, så Benjamin 
spurgte, om han ikke skulle vise Mersad rundt på 
skolen. Bagefter spillede de fodbold.
Det var Mersad rigtig god til. 

Bagefter tænkte Benjamin, at han egentlig godt 
kunne bruge en ny ven. Og de to har været ven-
ner siden. 

“Benjamin er sjov at lege sammen med, og så 
hjælper han mig tit med de ting, som jeg ikke kan 
finde ud af,” fortæller Mersad.
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MeRsad 
eR FLygTNINg 

I daNMaRk

BeNJaMiN JørgeNseNAlder: 11 år
Bor: Hvalsø på Midtsjælland

Søskende: Matthias (5 år)Kæledyr: Hund SimbaBedste venner: Mersad og Jannick
Bedste fag: Billedkunst og gymnastik

Fritid: Spiller tit PlaystationFremtid: Drømmer om at blive dyrepasser

 
 

 
 

Der bor cirka 6000* asylansøgere i Danmark. De 
fleste bor på asylcentre. Her venter de på at få at vide, 
om de må blive i Danmark. Der er en masse regler for, 
hvilke flygtninge der må blive, og hvem der må rejse igen. 
Det er et kontor i staten – noget, som hedder Udlændinge-
styrelsen, der beslutter det. Her sidder der mennesker, der 
kender love og regler for flygtninge rigtig godt. 
*Tallet er fra november 2013

13-årige Mersad Hasanavic er 
flygtning. Han har boet i Danmark 

de sidste seks år. familien er flygtet, 
fordi faren er bange for at blive slået 

ihjel i deres hjemland, Bosnien-
Hercegovina. 

MersaD HasaNaViC

Alder: 13 år

Bor: Avnstrup Asylcenter på Midtsjælland

Søskende: Mihreta (14 år) og Midheta (17 år)

Kæledyr: Kunne godt tænke sig en kat, men 

det må man ikke have på asylcenteret

Bedste venner: Benjamin og Emir 

Bedste fag: Matematik – især gangestykker

Fritid: Spiller meget fodbold

Fremtid: Drømmer om at bo i Danmark og 

arbejde med computere

Man kalder flygtninge, der kommer til 
Danmark, for asylansøgere. Det kan 
oversættes til ‘en, der søger beskyttelse’.

nY dreng i klAssen. ser HAn 
ikke lidt Fremmed ud?

13-årige Mersad bor ikke inde i byen Hvalsø, som de fleste andre på skolen. Han er 
nemlig flygtning, og derfor bor han på Avnstrup Asylcenter cirka 10 kilometer fra skolen 
i Hvalsø. Flygtningene bor på asylcenteret, mens de venter på at få at vide, om de må 
blive i Danmark. 

Den slags kan godt tage lang tid. Mersad og hans familie har boet på asylcentre de 
sidste seks år. De kom til Danmark, fordi hans far var rigtig bange. 

“Min far var i en trafikulykke, hvor to andre var blevet dræbt. De dræbtes familier var 
meget vrede på ham, så de truede ham med, at de ville slå ham ihjel. Mine søstre og jeg 
blev også mobbet i skolen af børnene fra de familier,” fortæller Mersad.

En dag bliver det hele for meget, og familien forlader hjembyen Sapna i Bosnien-
Hercegovina. De siger farvel til den lille gård, som familien bor på, og til alt, de kender.

“Jeg kan næsten ikke huske noget fra Bosnien, men jeg savner min farmor rigtig 
meget,” fortæller Mersad.

bAnge For 
At blive slÅet iHJel
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Røde Kors får hvert år en pose penge af 
staten for at være med til at drive asyl-
centrene. Vi sørger altså for alt det praktiske 
– ligesom en skoleleder, skolesekretær og en 
pedel gør på en skole. Det har vi gjort i 30 
år. Røde Kors beslutter ikke, hvilke flygtninge 
der må blive i Danmark, og hvem der skal 
rejse. Vi arbejder for, at asylansøgerne får 
så god en ventetid som muligt, mens de er 
på asylcenteret. For børn som Mersad er der 
eksempelvis en ungdomsklub.

6 / act  act                / 7 

hvoR LæNge vILLe 
du oveRLeve I eN
FLygTNINgeLejR?

forestil dig, at der blev krig i Danmark. Du og din familie har været nødt 
til at flygte, og nu bor i i en flygtningelejr på en pløjemark.

1. lejrlederen har 
bestemt, at der alligevel 
ikke skal sættes gade-
lygter op i lejren. Hvad 
gør du?

A: Jeg laver et møde, så vi 
kan lave en fælles klage. 
Det kan simpelthen ikke 
være rigtigt!
B: Jeg mødes med min 
bedste ven og aftaler alle 
de fede steder, vi nu skal 
lave graffiti i smug.

C: Jeg tæller, hvor mange batterier jeg har tilbage til min lomme-
lygte. Og bliver bare inde i teltet, når det er mørkt.

2. Du bor i telt sammen med 
dine forældre og har to 
mindre søskende. teltet 
er kun beregnet til tre 
mennesker, så der er 
rimelig proppet. Hvad 
gør du?

A: Flytter hen i min vens telt i 
den anden ende af lejren.
B: Accepterer, at jeg kun kan sove
på siden.
C: Håber på, at en af de andre flytter.

3. en af de få ting, der har gjort livet som flygtning lidt 
mindre slemt, har været din iPhone, men nu er den væk. 
Du får øje på kristian, der filmer med den. Hvad gør du?

A: Går over og giver ham en lammer 
og siger: Aflevér nu, din røv!
B: Lægger en snedig plan, 
så du om et par måneder 
igen har din elskede 
iPhone.
C: Sniger dig hurtigt væk. 
Det er vist en kamp, der 
ikke kan vindes.

4. Du har været i den her klamme 
flygtningelejr i flere måneder, og du 
har ikke været i skole én eneste dag. 
Hvad gør du?

A: Får de voksne til at undervise dig og de 
andre børn.
B: Sætter dig ned og læser en bog.
C: Tænker: Cool. Det her er da vildt fedt. 
Jeg stener videre.

5. Du hænger ud sammen med dine 
venner omme bag ved teltene. Plud-
selig rumler din mave helt crazy. Du 
skal virkelig på wc. Hvad gør du?
A: Går om bag et træ og gør det, som du 
virkelig trænger til.
B: Du kniber balderne sammen, løber 
langt ind i skoven, graver et hul og gør 
det, du skal.

C: Du holder dig, selv om det gør vildt ondt, for du skal sgu ikke 
skide foran vennerne. Det er da for klamt!

6. i går var der en, der nakkede dit vand, så du er 
vildt tørstig. Nu er vandbilen tilbage, men vandet ser 
herreulækkert ud. Hvad gør du?

A: Bæller løs og håber på det bedste!
B: Smager på det, men spytter det ud. Det 
smager af sur røv. Du giver resten til 
ham, der står bagerst i køen.
C: Du kigger skævt til den 
søde hjælpearbejder og ryster 
på hovedet. De burde da vide, 
at du kun drikker vand, som 
man kan købe på køl i en 
kiosk. Helst Kildevæld.

DILEMMAHVEM REDDER 

DU I KRIGEN? 

TEST

flest a’er: Du ville faktisk ikke være helt elendig i en flygtningelejr. Du 
bukker ikke under og er god til at tænke på andre.

flest B’er: Du er hverken den fødte overlever, men heller ikke en tudeprins. 
Tag dig sammen, eller fis af fra den her lejr! 

flest C’er: Du tåler mindre end ’Divaer i junglen’. Vi må virkelig håbe, at du 
aldrig bliver drevet på flugt.

Se, hvordan Mersad bor på asylcenteret – tjek billederne på rødekors.dk/skole/flugt, eller scan her

Staten er det ord, man bruger om 
Danmark eller et andet land, når det 
handler om, hvor lovene og reglerne 
kommer fra. Det er også staten, der 
holder øje med, om reglerne bliver 
overholdt. I Danmark er vi selv med 
til at bestemme over staten, fordi vi 
har folkestyre (demokrati).

På asylcenteret bor der mennesker fra hele verden. 
Der er mænd, som hænger ud i fællesrummet, 
hvor der er computere. Kvinder, der laver mad i 
fælleskøkkenet. Og børn, der leger på legepladsen. 
Folk bor rigtig tæt. 

“Der kommer hele tiden nye mennesker, og de 
taler alle mulige sprog, som man ikke kan forstå,” 
fortæller Mersad.

Nogle af dem, der bor på asylcenteret, laver også 
ballade – måske fordi de har oplevet krig og andre 
voldsomme ting?

“Der er også nogle, som er gode og søde, men man 
ved aldrig.”

Men Mersad er alligevel vild med at bo i Danmark. .
“Alt er bedre i Danmark. Her lærer man en masse i 
skolen, som man kan bruge til noget. Det gør man 
ikke i Bosnien. Jeg har overhovedet ikke lyst til at 
rejse tilbage til Bosnien.” 

BosNIeN-heRcegovINa

daNMaRk

Jeg HAr ikke lYst til At reJse 
tilbAge til bosnien
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                 skaL BøRN På 
       FLugT have Lov 
TIL aT Bo I daNMaRk?

   

8 / act

    “Børn må gerne flygte 
      til Danmark, men de 
   kan også hjælpes, hvor 
 de bor, der kan de 
              sproget.”
                 dAniel HAmpe 12 År 
                                          Foto: Røde Kors/Johnny Barklund

Hver dag er der over 10.000 børn, der flygter fra deres hjem, fordi der 
er krig, eller fordi de bliver forfulgt. De har brug for et nyt sted at bo. 

skal de bo i Danmark? Vi spørger musikere, politikere og børn. 

“Børn må godt flygte til 
Danmark, hvis de ikke har nogen 
far eller mor, eller bor i et dårligt 
land med krig. Hvis børn flygter 
til Danmark, savner de deres
far og mor meget.”
oliver monØ 10 År 
Foto: Røde Kors/Johnny Barklund

“Vi er heldige at bo i et land med mange 
resurser og med meget stabilitet. Det er helt 

naturligt, at vi giver en hånd, hvor vi kan. 
Desuden har alle børn ret til beskyttelse mod 

krig. Det har vi selv skrevet under på i fN’s 
Børnekonvention. Derfor er det klart, at vi skal 

hjælpe børn på flugt!!!”
            sHAkA loveless

                           Pressefoto
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“Børn, der flygter 
alene, er i en meget 

sårbar situation. De 
har brug for en fremtid. 

Den kan og skal vi i Dan-
mark være med til at give 

dem. Det er ikke godt nok – 
som nu – at lade dem blive, til 

de bliver 18 år. Ofte har de intet 
at vende hjem til.”

JoHAnne scHmidt nielsen 
medlem af Folketinget for Enhedslisten 

Foto: Folketinget.dk

“Børn må godt flygte til Danmark. 
Jeg ville heller ikke bo i syrien. 

Der ligger døde børn på gaden. 
Det har jeg set i fjernsynet.”

FreJA steFFensen 11 År
Foto: Røde Kors/Johnny Barklund

“Børn på flugt 
skal have lov til 
at bo i Danmark. 
i mit Danmark er 
der plads til alle.”
lucY love

 “Det bedste er at hjælpe så lokalt som muligt,   
 så børnene ikke skal flyttes til helt andre dele   

 af verden, hvis det ikke er nødvendigt. Den 
 lokale hjælp kan både være at skabe ro i det 
 land, barnet kommer fra, eller oprettelse af 

 en beskyttet lejr i landet. Det kan også være 
 at hjælpe med bedre forhold i de lande, som 

 børnene flygter til, så børnene har det 
godt der, indtil de kan vende tilbage 

til det land, de er flygtet fra.”
tom beHnke 

medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti 

Foto: Folketinget.dk

“Hvis de enten ikke 
kan få mad eller ikke 
har penge til at købe 
mad for, må de godt 
flygte til Danmark. 
Jeg synes, man 
skulle forestille 
sig, at det kunne 
være en selv.” 
JAsmin pedersen 12 År
Foto: Røde Kors/Johnny Barklund

“Børn må gerne 
flygte til Danmark, 
men de skal ikke 
lave om på vores 
regler.”
tHeA tHomsen, 11 År
Foto: Røde Kors/Johnny Barklund

“Nogle børn er alene på flugt. De 
har af forskellige grunde mistet det 
vigtigste i deres liv, nemlig deres 
forældre, som enten er døde eller 
meget langt væk. Når nogle af disse 
børn kommer til Danmark, så skal vi 
tage rigtig godt imod dem. Vi skal 
først og fremmest sikre deres sik-
kerhed, og så skal vi hjælpe dem til 
enten at finde deres forældre eller 
andre slægtninge igen, og hvis vi 
ikke kan det, skal vi hjælpe dem til 
et godt liv i Danmark.”
mArlene borst HAnsen
medlem af Folketinget for Det Radikale Venstre

Foto: Folketinget.dk

 
Hvis børn på flugt kommer alene til Danmark, får de ekstra 
støtte af Røde Kors. I løbet af 2012 kom der 376 børn og 
unge til Danmark uden deres mor og far.

 Foto: Thomas Christensen/Superbillion Records



   .

 (kilde: UNHCR Global trends 2012)

(kilde: UNHCR Global trends 2012)

 

1. AFGHANISTAN (2.585.600)

2. SOMALIA (1.136.100)

3. IRAK (746.400)

4. SYRIEN (728.500)

4. KENYA (564.900)

3. TYSKLAND (589.700)

2. IRAN (868.200)

1. PAKISTAN (1.638.500)

HER FLYGTER FOLK TIL 

HER FLYGTER FOLK FRA 
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hveM? 
    hvad? 
  hvoR?

23.000 mennesker tvinges hver dag til 
at flygte. Næsten halvdelen af dem 

er børn. De flygter enten fra krig, 
eller fordi de er bange for at blive 

slået ihjel, fængslet eller straffet 
for at være eller tænke anderledes,

 men hvor kommer de fra? 
Hvor tager de hen? 

Og hvem hjælper dem? 

1. HvAd er en FlYgtning?
Man er flygtning, hvis man er flygtet fra sit land, fordi man er 
forfulgt, og der er fare for, at man bliver gjort fortræd.

2. kAn mAn ikke FlYgte FrA 
noget Andet – For eksempel 
sult?
Jo, men selv om du risikerer at dø af sult, så er du ikke flygtning, 
fordi du ikke bliver forfulgt. 

3. HvorFor er det særligt 
Fedt At være pÅ Flugt FrA 
krig?
Det er det heller ikke. Men når man flygter fra sit land, fordi man 
er bange for at blive slået ihjel, så er man ofte helt hjælpeløs. 
Verdens lande er derfor blevet enige om, at flygtninge skal 
hjælpes af resten af verden. I 1951 skrev de fleste lande i verden 
det ned i en lov, som hedder FN’s Flygtningekonvention. 

4. men HAr mAn ikke lige sÅ 
meget brug For HJælp, Hvis 
mAn sulter?
Jo, det kan man sige. Der er 870 millioner mennesker i verden, der 
ikke får mad nok. Man skulle tro, at det var, fordi der ikke er mad 
nok, men det er der faktisk. Verdens lande skal blive bedre til at 
dyrke jorden og fordele den mad, der er. 

5. Hvor mAnge FlYgtninge 
FrA krige er der egentlig?
45,2 millioner mennesker er på flugt. Det er ni gange så mange, 
som bor i Danmark.

6. Hvor bor FlYgtningene?
De fleste bor i et naboland (80 procent) til dér, hvor de kommer 
fra. Et naboland er eksempelvis Tyskland eller Sverige, hvis du er 
dansker.

7. Hvem HJælper FlYgtninge?
FN har en særlig afdeling, som tager sig af flygtninge (UNHCR). 
Det er dem, der styrer al hjælpen. De får hjælp af blandt andre 
Røde Kors. 

8. Hvilken slAgs HJælp FÅr 
FlYgtningene?
Langt de fleste kommer til at bo i flygtningelejre i et naboland. 
Her får de et telt at bo i og mad og vand. Hvis de bor der gennem 
længere tid, så er der også skole for børnene. Vigtigst af alt så er 
de i sikkerhed i lejren.

9. kommer der ogsÅ 
FlYgtninge til dAnmArk?
Der bor cirka 100.000 flygtninge i Danmark. Og de kommer fra 70 
forskellige lande. I 2012 fik 2583 flygtninge lov til at bo i Danmark.
(Kilder: wfp.org, unhcr.org, denstoredanske.dk, flygtning.dk og nyidanmark.dk)

BLIV 

FLYGTNINGE

-KLOGE 
ÅGE

 

*

*

*Antallet af flygtninge er talt op i slutningen af 2012.

Indvandrere og 
flygtninge er ikke det 
samme. Indvandrere 
kommer for fx at arbejde. 
I 1970’erne kom der mange 
tyrkere til Danmark.
Kilde: Danmarks Statistik dst.dk

 
FN betyder Forenede Nationer. 
Man kan sammenligne FN med et 
elevråd. I FN er medlemmerne bare 
lande. Næsten alle verdens lande er 
medlem af FN. 
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 FlYgter om nAtten 
Maryam og hendes storesøster husker flugten ud af Syrien. Først 

kørte de i bil til et hus, hvor de blev samlet i en større gruppe. På den 
sidste del af flugten gik de sammen med omkring 200 mennesker. Der var 

både gamle mennesker, mænd, kvinder, børn og babyer. Nogle mænd, de 
ikke kendte, ledte dem af sted i mørket. De fik ikke at vide, hvor længe de skulle 

gå. 

“Vi skulle være helt stille, men indimellem var der en baby, som græd, så skældte de 
ældre hviskende ud. Jeg var så bange for, at vi skulle blive afsløret,” fortæller Maryams 

storesøster, Batul.

Det var meget svært at gå, for der var mange sten, og vejen  gik op og ned. 
De kunne ikke se noget. 

“Jeg holdt mor i hånden hele tiden, for jeg var bange for at falde og 
blive væk fra hende.”  

Pigerne gik flere timer i mørke. Og det er den måde, 
mange flygter fra Syrien. Fordi der er krig, er det 

for farligt at flygte om dagen, da der er 
soldater, der holder øje med alting. 

Niårige Maryam og hendes søster, 
Batul, på ti år, blev meget bange, da de 

hørte skyderier og eksplosioner tæt på 
deres families hus. faktisk så bange, at 
de gemte sig under et tæppe. Pigerne 

er flygtet fra syrien, hvor der 
har været krig i over to år. 

Niårige Maryam Al Farwan har svært ved 
at sove, hvis hendes madras ikke ligger tæt op ad 
hendes brødres. Og hun bliver meget bange, hvis hun 
hører skud fra et gevær. Maryam er ellers i sikkerhed nu. Hun 
bor i det arabiske land Jordan. Maryam og hendes familie er som 
tusinder andre flygtet fra krigen i nabolandet Syrien, efter at krigen i 
deres hjemby, Daraa, blev hårdere og hårdere.

“Jeg hørte skyderier og en eksplosion tæt på vores hus. Jeg blev så bange, at jeg 
gemte mig under et sengetæppe med min søster. Vi begyndte at læse i Koranen 
og bad til Allah om, at det måtte stoppe. Men det  gjorde det ikke,” fortæller Maryam.

I løbet af efteråret 2011 blev hverdagen mere usikker for familien. En nabo 
var blevet dræbt uden for sit hus, og Maryams forældre besluttede, at 
familien skulle forlade deres hus, deres have med oliventræer og deres kat 
og prøve at komme over grænsen til Jordan.

 “vI geMTe  
    os uNdeR 
      TæPPeT”
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Maryam og hendes familie er 
muslimer, og Koranen er for dem, 
hvad Bibelen er for kristne.

 act                / 13 

BatUl al farWaN

Alder: 10 år

Bor: Amman, Jordan (kommer fra Daraa i 

Syrien)

Søskende:  Hamad (4), Maryam (9), 

Ezn (13) og Rayed (14)

Fritid: Tegne og læse

Fremtid: Drømmer om at blive læge 

MaryaM al farWaN
Alder: 9 årBor: Amman, Jordan (kommer 

fra Daraa i Syrien)Søskende: Hamad (4 år), 
Batul (10 år), Ezn (13 år) og 

Rayed (14 år) Fritid: Sjippe og lege med dukker

Fremtid: Drømmer om at komme 

tilbage til Syrien 

i sikkerHed i 
JordAn
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   Vi uddeler nødhjælp, blandt 

     andet mad, tæpper og 
     madrasser.

   Vi driver sundhedsklinikker 
     (en slags små sygehuse).

   Vi hjælper med ambulancer 
     og uddeling af medicin.

   Vi uddeler førstehjælps-
     pakker og træner 
     frivillige i førstehjælp.

PakIsTaN

   

 
sAvner 

veninderne 
og At sJippe 

Det sidste år har Maryam 
og Batul, deres forældre og 
tre brødre delt en lejlighed i 

nabolandet Jordans hovedstad 
med en anden familie. De har 

næsten ingen møbler eller legetøj, 
og i stedet for senge ligger børnene 

direkte på madrasser på gulvet. 
Heldigvis har deres far fået et 

arbejde, så han kan købe mad til 
familien. Pigerne savner 

deres hverdag hjemme i 
Daraa, før krigen brød ud:

“Det bedste var at lege med sjippetov 
med min kammerat Naram. Jeg savner

hende, og jeg ved ikke, om hun har 
det godt,” siger Maryam

. 
Batul savner også Syrien.

“Jeg ved godt, vi ikke kan rejse tilbage nu, 
men jeg drømmer om det. Jeg drømmer også 

om engang at blive læge. Hvis jeg var læge
 nu i Syrien, kunne jeg hjælpe dem, 

der kommer til skade.”

 
 
 

Krigen i Syrien er en 
borgerkrig. Det betyder en 
krig, hvor folk fra det samme 
land slås mod hinanden. De slås om 
magten over landet. På den ene side 
står Syriens præsident Bashar al-Assad, 
og på den anden side alle de borgere, der 
synes, at han skal stoppe som præsident. 
Krigen startede som et oprør i 2011, hvor en 
gruppe skoleelever blev anholdt for at have 
lavet graffiti, som protesterede mod præsidenten. 
De skrev det på husmure i Daraa. Daraa er også den 
by, Maryam og Batul kommer fra. Anholdelserne af 
skoledrengene fik mange borgere til at demonstrere. Men 
mange blev skudt af præsidentens soldater. Siden er oprøret 
blevet en åben krig, som har kostet over 100.000 mennesker 
livet.

syRIeN

TyRkIeT

IsRaeL

LIBaNoN
joRdaN

IRak

egyPTeN
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Som land vælger man selv, hvad Røde Kors skal hedde. I 
Syrien hedder Røde Kors ‘Syrisk Arabisk Røde Halvmåne’, 
men i Israel kaldes Røde Kors ‘Røde Davidsstjerne’.

syRIeN
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Efter det store jordskælv på øen 
Haiti i 2010 blev mange væk 
fra deres familier. Her er det 

en dreng, der får mulighed for 
at ringe til sine forældre for at 

fortælle, at han er OK.

Røde koRs’ 
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se billedserie med flere, 
som får hjælp af 
eftersøgningstjenesten, 
på rødekors.dk/skole/flugt, 
eller scan koden

 På et år har vi i røde kors’ 
 eftersøgningstjeneste: 

     sendt 279.000 Røde Kors-breve 
 mellem familiemedlemmer. 

    sørget for, at 227.500 kunne ringe hjem. 

     registreret og hjulpet over 3500 børn, 
 der var blevet væk/var blevet bortført 
 (597 var tidligere børnesoldater).

    genforenet 2300 børn med deres familier. 
  (Tal fra 2012)

eFTeRsøgNINgsTjeNesTe
1.  HvordAn HAr bØrn, der er FlYgtet FrA krig, det egentlig?
Ea: “Børn, der flygter fra krig, får det svært i lang tid efter flugten. De bliver bange og 
er kede af det, fordi de har forladt deres hjem, venner og skole. Tit bor de også under 
usle forhold, og de skammer sig også over at være blevet fattige. De sover dårligt 
om natten.” 

2. HvorFor HJælper det At lege krig, 
nÅr mAn er FlYgtet FrA krig?
Ea: “Man ser tit, at børn på flugt fra krig leger krigslege, fordi de nu kan 

gøre det i trygge omgivelser. Det hjælper børnene til at føle sig sikre, og 
krigsminderne bliver også mindre farlige.” 

3. HvordAn HJælper rØde kors FlYgtningebØrnene 
med At komme videre eFter Alt det FrYgtelige?

Ea: “Mange steder har Røde Kors centre for børn og deres familier. 
Et center er et trygt sted, hvor børn leger, får venner og er med 

i grupper, hvor de taler med andre om deres oplevelser. Når 
forældrene selv er utrygge og er bange for fremtiden, går det 

tit ud over børnene. Derfor er der grupper for voksne, hvor 
de lærer at forstå deres børn, og hvordan de kan behandle 

børnene bedre.” 

4. kAn bØrnene nogensinde 
glemme krigen?

Ea: “Halvstore børn glemmer ikke krigen. De grimme 
oplevelser før og under flugten sætter altid spor. Men 

børn er gode til at tilpasse sig, så man kan nemt tro, at 
de glemmer alt det voldsomme. Det er derfor godt, at 

børn kan komme et sted, hvor der er nogle, som lytter 
til dem, og som hjælper dem med også at huske på, 

at de har en fremtid.”

Det er godt for flygtningebørn at have nogle 
at snakke med om alt det voldsomme, de har 
oplevet. Og nogle gange hjælper det også at 
lege krig. ea suzanne akasha fra røde kors er en 
af dem, som hjælper børn, der er flygtet fra krigen 
i syrien.

 “det HJælper 
 At lege krig”
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Når der er krig og katastrofer, bliver 
familier tit skilt fra hinanden. Det kan 
være svært at finde hinanden igen. 
Måske virker telefonerne ikke? Måske er 

man flygtet til helt forskellige steder i 
verden? røde kors hjælper familier 

med at finde hinanden igen – 
også selv om der er krig. 
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Røde koRs 
hjæLPeR BøRN På 
FLugT I aFRIka

1900 mennesker bor i denne flygtningelejr i 
Uganda i afrika. De er flygtet fra krig. 42 af 

dem er børn, som er blevet væk fra deres 
familier. røde kors hjælper børnene med 

at finde deres familier igen. Det er også 
os, der styrer lejren og giver flygtninge 

et sted at bo. 

Hvor er mor og FAr?
Når der er krig, bliver børn tit væk fra deres familie. 
Røde Kors arbejder i alle verdens lande. Derfor er vi rigtig 
gode til at hjælpe familier med at finde hinanden igen 
– også selv om de er havnet meget langt fra hinanden. 
Her fortæller Lise Bægaard fra Røde Kors om, hvordan de 
hjælper børnene her i Nyakabande-lejren.

1. HvAd sker der, Hvis et bArn pÅ 12 År 
kommer Alene til leJren?
Lise: “En voksen hjælper dem med at få et tæppe og en 
måtte, som de kan bruge, når de skal sove. Børnene får også 
en kop, en tallerken og bestik, som de kan bruge, når de skal 
spise, og sæbe til at vaske sig med.”

2. HvordAn Finder mAn mor og FAr?
Lise: “Hvis barnet kan huske et telefonnummer, bliver der ringet 
til forældrene. Men hvis det ikke kan lade sig gøre, så bliver der 
lavet et tjek på computeren. Her er der en liste med alle flygt-
ninge i området. Sidste mulighed er at sætte en besked op med 
et billede på opslagstavler på busstationer og den slags.”

3. Hvor lAng tid tAger det tYpisk At 
Finde mor eller FAr?
Lise: “For det meste tre eller fire dage. I mellemtiden bor børnene i 
to store telte – et til piger og et til drenge. Lige nu er der 42 børn i 
lejren, der er blevet væk fra deres forældre.”

 Fodbold: Når man venter, går 
tiden tit meget langsomt. Her spiller 

flygtninge kamp mod Røde Kors.

 mAd: To gange om dagen bliver der lavet en kæmpe grydefuld mad. De spiser noget, der 
minder om tyk majsgrød.

vAnd: Flygtningelejre bliver tit bygget meget 
hurtigt. Rent vand er supervigtigt – ellers skal 

man jo pludselig have folk på hospitalet.

Wc: Både stort og småt skal foregå 
på et wc. Det er ikke med vand, men 

mere som et gammeldags lokum.

fakta OM flygtNiNgeNe
Flygtningelejren hedder Nyakabande. 
Den ligger i landet Uganda. Lejren blev 
bygget i efteråret 2011. Dengang startede 
der nemlig en krig i landet DR Congo. Der bor nu 
over 100.000 flygtninge fra blandt andet DR Congo 
i Uganda. Mange af dem får hjælp af Røde Kors.

Fotos: Røde Kors/Lise Bægaard

 bAd: Her bader børn og voksne.6

82

9

10

telt: I hvert telt bor der to familier. 
Hver familie har cirka 12 kvadratmeter. 

Det svarer til et dansk børneværelse. 

5  vAccinAtion: 
Nye flygtninge får tjekket, 
om de er raske. Børnene 
bliver vaccineret mod den 
farlige sygdom polio. 

3

 sæbe: Mange kommer uden noget som helst. 
Så de får udleveret tæpper, sovemåtter, tallerkener, 

kopper og sæbe.

4

7 2

8

10

9

7

        BøRN:

Mohzi Bariyanga har været her i lejren 
i to uger. Han er her alene uden sin 
familie. Mohzi var nemlig nede for 
at hente vand, da der udbrød 
uroligheder i landsbyen i DR Congo. 
Han flygtede derfor alene. Mohzi 
har hørt, at hans far og mor er i en 
anden lejr – og han glæder sig 
til, at de kan bo sammen. Og så 
er der også en skole i den 
anden lejr. 
“Det glæder jeg mig til!”
Foto: Lise Bægaard

bØrn: Her bor børn, 
der kommer til lejren uden 

forældre. Der er et 
pigetelt og et drengetelt.
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 nAboer: Her bor helt almindelige
 mennesker, der ikke er på flugt. 
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dr congo

ugAndA

 Fritid: Fodboldbane.

 kØkken: Store gryder med grød.

 vAndHAne: Her henter man vand.

 toilet: Både til piger og drenge.



20 / act  act                / 21 

få svaret fra børn, der er flygtet fra krig og forfølgelse.

hvad Tog 
du Med, da

AserbAJdsJAn

irAk

JordAn

sri lAnkA

sYrien

dr congo

ugAndA

dAnmArk

du FLygTede?

AYAle 
mbAmpiHA, 
14 År 
FrA: 
dr congo
bor nu: 
i en FlYgtningeleJr 
i ugAndA
 
“Vi havde måtter 
og gryder med.”
Foto: Lise Bægaard

neHemA 
denise, 13 År 
FrA: 
dr congo
bor nu: 
i en FlYgtningeleJr 
i ugAndA
 
“Jeg flygtede sammen 
med min mor og far. 
Jeg nåede ikke at tage 
noget med.”
Foto: Lise Bægaard

bAkAHWel
AYo leonArd, 12 År 
FrA: dr congo
bor nu: 
i en FlYgtningeleJr i ugAndA
 
“Min mor bad mig tage 
tallerkner med, men vi fik nogle 
nye i flygtningelejren.”
Foto: Lise Bægaard

mAgezi leonArd, 14 År 
FrA: dr congo

bor nu: i en FlYgtningeleJr 
i ugAndA

 
“Jeg kom til lejren for 
længe siden og havde 

ikke noget med.”
Foto: Lise Bægaard

zAin Abd AlAile, 12 År 
FrA: irAk

bor nu: i dAnmArk (AsYlcenter)
 

“Vi flygtede, fordi min far var meget bange. 
Vi havde tre papkasser med herop. Jeg havde en 
lille legetøjsbil, som jeg havde fået af min onkel, 

med og en fjernstyret helikopter med Spiderman, 
som jeg havde fået i fødselsdagsgave.”

Foto: Lene Vendelbo

Ambri AppAn, 10 År 
FrA: sri lAnkA
bor nu: i dAnmArk (AsYlcenter)
 

“Vi flygtede, fordi der var krig 
i Sri Lanka. Det hele gik meget 
hurtigt, men jeg nåede at få 
mine to små og mine to lidt 
større dukker med. Jeg leger 
ikke rigtig med dem mere, 
men tager dem frem, når jeg 
vil mindes mit liv i Sri Lanka.”
Foto: Lene Vendelbo

emiliYA sultAnovA, 12 År 
FrA: AserbAJdsJAn
bor nu: i dAnmArk (AsYlcenter)
 
“Min far var flygtet før os. 
Han var bange. Min mor og 
mig flygtede senere. Vi kørte 
i bil hele vejen. Jeg fik lov til 
at tage min skoletaske med 
tre bøger og min lille dukke, 
som jeg har haft altid, med. 
Den har lyst hår. Jeg leger 
stadig med den.”
Foto: Lene Vendelbo

Alle børn har ret til et godt liv: fx at 
gå i skole, få mad og blive hjulpet, 
hvis man er nødt til at flygte fra en 
krig. Rettighederne står i en lov, 
der hedder FN’s Børnekonvention. 
Den blev verdens præsidenter og 
statsministre enige om i 1989. 

blzimAnA 
nzAbArindA,

12 År 
FrA: dr congo

bor nu:
 i en FlYgtningeleJr 

i ugAndA
 

“Jeg flygtede kun 
med det tøj, jeg har på.”

Foto: Lise Bægaard

moHAmmed, 12 År 
FrA: sYrien
bor nu: i JordAn
 
“Jeg fik lidt legetøj, 
men ikke vores 
computer med. 
Det er det værste.”
Foto: Ea Suzanne Akasha 

Abdul 
kAreem, 12 År 
FrA: sYrien

bor nu: i JordAn
 

“Jeg tog kun mit tøj 
med, fordi vi måtte 

flygte meget pludseligt. 
Nu håber jeg bare, at 

det snart bliver bedre.”
Foto: Ea Suzanne Akasha

bAder 
AHbed 
rAbAH, 12 År 
FrA: irAk
bor nu: i JordAn
 
“Der var nogen, der var ude 
efter min far, så vi måtte 
flygte meget hurtigt til 
Jordan, så jeg fik kun mit tøj 
med. Det var meget koldt, så 
jeg havde vintertøj på.”
Foto: Ea Suzanne Akasha 
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På FLugT 
FRa 
TyFoNeN
Over fire millioner mennesker mistede deres hjem, da tyfonen Haiyan 
drønede ind over filippinerne i efteråret 2013. filippinerne er hårdt ramt, 
når det gælder katastrofer. tit er der også jordskælv. efter katastrofen 
vælger mange at bygge et nyt hus og håbe på, at det holder næste gang, 
katastrofen rammer. 

Røde Kors hjælper altid under 
katastrofer som denne. Vi 
redder liv med førstehjælp 
og uddeler blandt andet også 
nødhjælp, så folk kan overleve.

Foto: Reuters/Erik de Castro

En tyfon er det, vi herhjemme kalder 
en orkan. Tyfoner hærger i Stillehavet, 
orkaner hærger i Atlanterhavet, og 
cykloner i Det Indiske Ocean. 
Kilde: Videnskab.dk

dILeMMa:

hoPPeR du oM 
BoRd På BådeN?

DILEMMA

HVEM REDDER 

DU I K
RIGEN? 

TEST

Din familie er virkelig fattige. Det sidste halve år har I kun haft råd til at spise en gang om dagen. 
Du har derfor forladt din familie, så de andre kan få mere mad. Du har hørt, at man sikkert kan få 

et arbejde i Europa. Og hvis du får et arbejde, kan du jo sende penge hjem til din familie, så de ikke 
længere sulter. Derfor står du nu og overvejer, om du skal hoppe om bord i båden – du har skrabet 

de 8000 kr. sammen, som turen koster, men båden ser ikke helt sikker ud?! Hvad gør du?

MenneskesMugler: 
Jeg har sejlet maaaaasssssser af folk over. 

Det kommer til at gå superfint. Jeg står jo selv 
ved roret – og jeg vil jo ikke drukne.

Din far: 
Jeg har hørt, at rigtig mange klarer

den. Og at i Europa kan alle få et job.
Tag båden, og send penge hjem, så vi 

ikke længere skal gå sultne i seng.

Din Mor: 
Det kan godt være, at vi 

sulter, men det bliver din død, 
hvis du kravler op i den båd. 

Kom hjem!

 

 
 

Røde Kors hjælper altid under 
katastrofer. Og det har vi gjort i 150 
år. Første gang Røde Kors var i aktion, 
var under den dansk-tyske krig i 1864 
ved Dybbøl Mølle i Sønderjylland. 
Næsten alle steder i verden, hvor der er 
mennesker, findes Røde Kors. Vi er 19 
millioner frivillige i 189 lande.   

Illustration: Jon Skræntskov/Tintank
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PÅ NETTET

Film: 
solén 
tAger dig 
med 
pÅ AsYlcenter



spil:  
Prøv drømmespillet, og 

få en flygtningepiges 
mareridt til at

forsvinde.

video: 
Man kan bedre glemme krigen, hvis man 

leger. Mød søstrene, der er flygtet fra bomber, 
men som nu har fået nye venner. 



billedserie:  
Børn får hjælp af Røde Kors’ 
eftersøgningstjeneste 

tJek Webben, og gÅ pÅ 

opdAgelse

blog om
emneugen: 

Har du haft emneuge om 
børn på flugt på din skole? 

Fortæl andre, hvad du har oplevet 
i løbet af ugen. På bloggen kan du 

uploade billeder, videoklip eller andet 
fra emneugen.

Tjek rødekors.dk/skole/flugt, 
eller scan koden

Foto: ICRC/KOKIC, Marko

Foto: Marie Louise Munkegaard


