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DE
VENTER
PÅ ET
NYT LIV
Usama sidder med hovedet bøjet og
hænderne knyttet foran sit ansigt.
Midt i sin fortælling om, hvordan
han er flygtet fra Syrien til Danmark,
er han gået i stå. Næverne gnider han
hen over sine lukkede øjne, før han
kigger op. Turen i en lille båd fra Syrien til Tyrkiet og sidenhen til fods
mod Grækenland og en menneskesmugler, der kunne tage ham til Danmark, får ham til at smile tragisk.
– Bye bye, Syria, siger han.
Usama er ligesom tre millioner andre mennesker på flugt fra borgerkrigen i Syrien. Nu er han på sin rejse
nået til Sønderborg, hvor han sidder
på sit værelse på kommunens nye
asylcenter, der er blevet oprettet i byens gamle kaserne.
– Jeg gik hele vejen fra Tyrkiet til
Grækenland og overlevede kun på
vand og kiks. Der betalte jeg 10.000
euro til en mand, som kørte mig til
Danmark. Jeg kunne have fået hus og
bil for de penge i Syrien. Men vi har
ingen fremtid der, siger han.

De tre andre mænd, der bor på værelse med Usama, siger ikke meget.
Han er den eneste af dem, der kan
engelsk, og er derfor deres fælles
fortæller. De er alle sejlet i båd til
Tyrkiet. Sidenhen er de enten fløjet
til Danmark med falske pas eller
blevet smuglet til landet i bil.
En af mændene, Sabri, finder sin

De nye asylcentre i Danmark
• For at finde plads til 1.500 flygtninge fra hovedsageligt syrien og eritrea er der blevet oprettet ni nye
asylcentre i danmark.
• syv ud af de ni centre bliver drevet af kommuner. et
bliver drevet af Bornholm sammen med røde kors,
og det sidste tager røde kors sig af alene.
• Fire af centrene er blevet placeret i de sønderjyske
byer sønderborg, Haderslev, Tønder og aabenraa
kommune. Jammerbugt kommune driver alle de
nye centre i sønderjylland samt et nyt center ved
Vrå i Hjørring.

Tre millioner mennesker
er flygtet fra bomberegn,
borgerkrig og terrorgruppen Islamisk Stat i Syrien.
Danske Kommuner har
besøgt de af dem, som er
endt i Sønderborg Kommune på et af Danmarks
ni nye asylcentre.
Af Ole Obitsø, olo@kl.dk

mobiltelefon frem og siger noget på
arabisk til Usama.
– Sabri har efterladt sin familie i Syrien. Han håber at få dem herop til
Danmark. Måske kan I hjælpe ham?
Skrive om dem?, oversætter han på
vegne af Sabri, der på telefonen viser
os et billede af sin tre-årige datter,
der er blevet ramt af en bombe.

Den sidste barriere
Foran den gamle kaserne, der troner
som en mastodont i røde mursten
ved vandet i Sønderborg, står et
stort ”til salg”-skilt. Ingen har tilsyneladende haft tid til fjerne det, selv
om kasernen de næste to og et halvt
år er lejet ud til Udlændingestyrelsen, og Sønderborg Kommune gør
klar til snart at købe bygningerne af
Forsvaret.
Det er der måske også en god grund
til. Det er nemlig kun få uger siden,
at byrådet gav grønt lys til åbne et af
Danmarks ni nye asylcentre i byen.
Alligevel er der allerede ankommet
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trets nye asylmedarbejdere, Bent
Nielsen, der snart skal ud at minde
flere af asylansøgerne om, at de har
samtaler om mandagen.
– Der var eksempelvis en ældre herre, der brød grædende sammen, fordi han havde fået tid til en samtale.
Det var et tegn på, at systemet ville
give ham en chance. Men vi skal ikke gøre andet end at minde dem om
det. Vi er nødt til at holde afstand
til deres sager og behandle dem alle
ens. Vi har også travlt nok med bare
at få centret op at køre, siger han.
At det langtfra er blevet hverdag på
asylcentret, ser man hurtigt, når
man går rundt på den gamle kaserne.
Soveværelser mangler stadig, køkkener, kasser og håndværkergrej flyder
over det hele, og flere steder dufter
der nymalet. Men om blot et par uger
er asylcentret fuldstændig istandsat.

Håber på en ny chance
Tilbage på Usamas værelse ser vi billedet af Sabris datter, der pakket ind

Usama (th) og Sabri (tv) drikker kaffe med deres værelseskammerat Mahmoud.
– Jeg ville ønske, vi havde nogle danske tv-kanaler, så vi
nemmere kunne lære dansk. Men indtil videre har vi ingen
kanaler overhovedet, forklarer Usama.
Sabri har efterladt sin familie i Syrien, men håber at få dem
til Danmark. På sin telefon viser han et billed af sin treårige datter, der er blevet ramt af en bombe.
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næsten 300 flygtninge. I samarbejde med Jammerbugt Kommune, der
står for driften af asylcentret i Sønderborg, har man ansat og hurtigt
oplært nye asylmedarbejdere samt
installeret senge og køkkener til
asylansøgerne. Man har også allerede fyldt to kælderlokaler med brugt
tøj og cykler doneret af Sønderborgs
borgere, imens man samtidig har
travlt med at informere asylansøgerne om, hvornår de skal til samtale hos Udlændingestyrelsen, så
deres sag kan blive behandlet.
På asylcentrets kontor, der også fungerer som reception, står en kø af
flygtninge, som hovedsageligt forsøger at få en tidligere samtaletid hos
Udlændingestyrelsen. Mange går
også flere gange forbi og kigger nøje
på den liste med samtaletider, som
hænger uden for kontoret.
– Det er den samtale, deres fremtid
afhænger af. Den er altafgørende,
fordi den repræsenterer den sidste
barriere til at få asyl, siger en af cen-
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i bandager ligger i en hospitalsseng.
Det er alt, hvad han har med til Danmark: Billeder af sine børn, sin kone
og det liv, der var før borgerkrigen.
Datteren overlevede bomben. Men
Sabri frygter stadig, at hun eller en
anden af hans børn bliver dræbt i krigen. Usama havde ikke nogen familie
i Syrien og har derfor ikke meget
andet end sig selv at være bekymret
over. Det takker han Gud for, siger
han og kigger medlidende på Sabri.
Selv uden børn har man dog god
grund til at være ængstelig som
flygtning. Usama ved ikke, om han
får chancen for at starte forfra i
Danmark. Om han kan få asyl, eller
om han efter måneders rejse skal
flyve tilbage til helvede.
– Jeg håber, at jeg kan få lov til at
blive i Danmark. En dag vil jeg gerne
tilbage til Syrien, hvis der bliver ro
igen. Det er mit land, og jeg elsker
det. Men jeg synes også, at Danmark
er smukt. Det her kan måske være
starten på et nyt liv, siger han.
Hverdagen på asylcentret i Sønderborg udgør konturen af en normal
eksistens. Der er træningslokale
med vægte, fodboldhal og -bane og
havudsigt. Faktisk er faciliteterne
perfekte til et asylcenter, mener
asylmedarbejder Bent Nielsen.
Asylansøgerne får også et månedligt
beløb, som de kan bruge på mad og
hvad de ellers har lyst til i Sønder-

Kaserne, har der været stor debat om
asylcentret i Sønderborg Kommune.
Både Venstre og Dansk Folkeparti
har været udtalt imod centret, fordi
de frygter, at det vil ødelægge et storstilet havneprojekt i millionklassen.
Borgmester Erik Lauritzen (S), der
sammen med resten af byrådet har
sagt god for centret, afviser dog
fuldstændig den præmis. Han anerkender, at der vil være udfordringer og problemer forbundet med
det, men mener, at særligt Venstres
modstand skyldes politisk polemik.
– Der er ingen tvivl om, at der på
et eller andet tidspunkt er en, som
træder ved siden af og begår noget
kriminelt, men sådan er det jo også,
hvis vi tager 300 af vores egne unge
mennesker. Så jeg er ked af, at Venstre er imod centret. Inderst inde
tror jeg ikke, at de er modstandere
borg. De skal også begynde på sprog- Den gamle kaser- af det, men at man har valgt at bruge
ne i Sønderborg
skole for at lære dansk. Men indtil
det til at skabe politisk fnidder i byvidere har Danmark heller ikke me- ligger smukt pla- rådet, siger Erik Laurtizen.
ceret lige ved vanget mere at byde på end det. Asylan- det. Der er blandt Samtidig tror borgmesteren på, at
søgerne har ikke rigtigt nogen vencentret bliver en succes.
andet blevet
oprettet en klinik
ner, intet arbejde, intet netværk og
– Jeg er sikker på, at det nok skal
ingen mulighed for for alvor at blive med sygeplejerblive en positiv oplevelse. Vi får nye
integreret i Danmark endnu, selv om sker på kasernen, mennesker til, som kan gøre byen
hvis asylansøgerde gerne vil. Kun få taler eller forstår ne bliver syge.
mere mangfoldig, og samtidig er der
engelsk, og ingen kan særligt meget
en økonomisk gevinst i det. Vi får lejet en bygning ud, som ellers ville stå
mere dansk end det “Hej”, de har
tom i to år. Og så er der arbejdspladlært at sige. Det er et liv i limbo.
ser og håndværksarbejde i det. Det er
Borgmester tror på succes
perfekt, siger han.
Imens Usama og de andre flygtninDen debat er flygtningene dog komplet uvidende om. Imens flere af dem
ge finder sig til rette på Sønderborg
står ude på deres altaner og kæmper
med at få telefonforbindelse til Syrien, er Usama og Sabri trisset ned til
By Night på havnen i Sønderborg.
Om nogle få timer skal Søværnets
Tambourkorps spille, og hele byen
er pakket ind i glade mennesker og
dannebrogsflag. Flere store sejlskibe har også lagt til havn, og dem går
Sabri og Usama og kigger på. “Hej”,
siger de, når de hilser på danskerne.
Med ryggen til et af sejlskibene beder Usama Sabri tage et billede af
ham. Sabri får fumlet sin telefon ud af
sin blå dynejakke og knipser billedet
fra havnen i Sønderborg ind i galleriet med hans sårede datter. Usama
brokker sig over, at han ikke er blevet
barberet, og de slentrer begge videre –
Usama, asylansøger fra Syrien
måske mod starten på et nyt liv. •

Jeg håber, at jeg kan få lov til
at blive i Danmark. En dag
vil jeg gerne tilbage til Syrien, hvis der bliver ro igen.
Det er mit land, og jeg elsker
det. Men jeg synes også, at
Danmark er smukt. Det her
kan måske være starten på
et nyt liv.

Mød KOMBIT på

Digitaliseringsmessen
Den 25. september er der Digitaliseringsmesse i
Odense. Kom forbi KOMBITs stand og hør om arbejde og fremdrift på vores mange fælleskommunale itprojekter.
På KOMBIT-scenen går vi i dybden med en række aktuelle temaer og projekter.
Program
10.20: Status på KOMBITs arbejde
Vi giver en status over, hvordan arbejdet med monopolbrud og andre projekter skrider frem, og hvilke krav
det stiller til kommuner og leverandører.
Ved projektdirektør Peter Egelund og markedsdirektør
Thomas Rysgaard Christiansen.
11.25: Støttesystemerne i rammearkitekturen og SAPA
Få en status på projekterne og hør, hvad projekterne
gør for at klæde kommunerne på til de to første
monopolbrudsprojekter, der går i luften.
Ved projektleder Michel Sassene og projektleder Kenneth Møller Johansen.
12.00: Kommunernes implementering af monopolbruddet
De store monopolbrudsprojekter stiller store krav til
kommunernes implementeringsindsats. Hør om de
næste skridt mod den lokale implementering og om
den langsigtede plan for kommunernes drejebog for
monopolbruddet.
Ved chefkonsulent Nils Thor Rosted og programleder
Flemming Engstrøm.

12.40: KOMBITs indsats på grunddataområdet
Grunddataprogrammet skal sikre en effektiv anvendelse
af offentlige grunddata gennem forbedret kvalitet, fri
adgang og fælles distribution af data. Hør om KOMBITs
indsats og om, hvordan projekterne skrider frem.
Ved projektleder Per Smed.
13.15: Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) og
Kommunernes Ydelsessystem (KY)
Vi tegner et overordnet billede af de to løsninger og
fortæller om de opgaver, kommunerne står over for i
forberedelsen af løsningerne.
Ved projektleder Ulrik Røhl og projektleder Dorthe Andersen.
13.50: Adgang til kommunernes egne data
KOMBIT fortæller, hvordan vi medvirker til at kommuner, leverandører og KOMBIT-projekter får samlet adgang til snitﬂader og data. Vi giver samtidig status på
Serviceplatformen og fortæller om kommunernes arbejde med at skabe overblik over eksisterende snitﬂader og mulighed for at ønske nye snitﬂader.
Ved chefkonsulent Mette Holm Simonsen og chefkonsulent Sisse Bang.
14.25: Videreudvikling af systemer
Hør mere om den del af KOMBITs arbejde, der hand-ler
om kommunal involvering, forvaltning, videreudvikling
og genudbud af kommunernes indkøbte it-løsninger.
Ved direktør for Forvaltning Søren Kromann.
15.00: Debat om datasikkerhed
Datasikkerhed er et emne, der er meget oppe i tiden.
Både medier og meningsdannere, som normalt ikke
beskæftiger sig med it-sikkerhed, har mange meninger
om emnet. Hør en debat om de udfordringer, som emnet
it-sikkerhed afstedkommer i kommunerne.
I panelet sidder digitaliseringschef og KIT@ formand,
Henrik Brix, Partner i PwC, Mads Nørgaard Madsen og
KOMBITs direktør for Forvaltning, Søren Kromann.
Debatten vil blive styret af Jan Horsager, research manager i cbrain og tidligere chefredaktør på ComputerWorld.

