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Af Bente Rich og Kirsten Parbst  -  med i Bedsteforældre for Asyl

Et godt tilbud til regeringen:
Lad afviste asylansøgere blive et aktiv for Danmark under Corona pandemien

Sjælsmark er et af de asylcentre hvor afviste asylansøgere opholder sig, indtil hjemsendelse er mulig. 
De fleste af beboerne er børnefamilier. Mange af dem har været i centret i mere end 3 år, og det, 
sammen med traumatiske oplevelser i hjemlandet, flugten til Danmark, og utallige flytninger mellem 
forskellige asylcentre, har givet mange af dem store psykiske problemer. I Røde Kors-rapporten, der 
blev udarbejdet sidste år, er der udførligt redegjort herfor, men på trods af dens alarmerende 
konklusioner, fandt de ansvarlige myndigheder ikke anledning til grundlæggende at afhjælpe 
problemerne.

Den igangværende pandemi betyder, at det i en overskuelig fremtid ikke vil være muligt at hjemsende 
de afviste asylansøgere, hvilket taler for at det nu er på tide, at der sker en radikal forbedring af 
livsomstændighederne for børnefamilier uden lovligt ophold, og for at opnå dette, bør familierne have 
mulighed for at få et hverdagsmiljø uden for centret.

På grund af myndighedernes utålelige behandling af afviste asylansøgere, vil der for flere af børnene 
blive brug for kommunale støtteforanstaltninger, der kan iværksætte den nødvendige indsats for 
rehabilitering, for at sikre at helbred, trivsel og udvikling tilgodeses fremover.

Det vil selvfølgelig medføre udgifter for samfundet, men det bør ses i relation til de 300.000 kr., som 
det p.t årligt koster at opbevare 1 person på et asylcenter.

Men pandemien betyder også, at der vil være en økonomisk fordel for samfundet ved at give de afviste
asylansøgere en hverdag uden for centret. Mange af de servicemedarbejdere (butiksmedarbejdere, 
rengøringsassistenter, SOSU-assistenter m.m.) der under pandemien hver dag holder Danmark i gang, 
er folk med anden etnisk baggrund end dansk, og deres indsats er uvurderlig. Når vi nu så småt åbner 
Danmark igen ved at åbne skoler og småbørnsinstitutioner, skal de hygiejniske forhold forbedres 
betydeligt. Skolerne skal rengøres 3 gange om dagen mod tidligere 1 gang. Børnehaver og vuggestuer 
vil have samme problem plus vask af legetøj flere gange dagligt. Hvor skal alle disse rengøringshold 
komme fra? Der kan sikkert nævnes mange flere områder, hvor ufaglært arbejdskraft vil være en 
mangelvare inden for det offentlige, men også i det private, f.eks. gartnerier, vil der blive brug for flere
hænder. Det vil være surt, hvis vi ikke får danske jordbær til sommer.

Og man må ikke glemme, at der er andre asylcentre end Sjælsmark, hvor der er ledige hænder, som 
bare venter på at komme i gang. 

I andre lande har man allerede bedt asylansøgere om assistance, f.eks. Tyskland, hvor årets 
aspargeshøst er i fare. Herhjemme virker det, som om man er mere bange for højrefløjen (DF) end for 
pandemien, når det gælder flygtningespørgsmål.

Men alt andet lige, så mener jeg, at det vil være en økonomisk fordel for samfundet, hvis vi fik de 
mennesker, som i dag hensygner passivt i asylcentrene, ud i samfundet, så de får mulighed for at 
bidrage aktivt til at løse nogle af de opgaver, som på grund af pandemien formentlig vil være aktuelle i
lang tid fremover. Det vil samtidige give de afviste asylansøgere mulighed for at få en fornuftig 
hverdag og opbygge nogle kompetencer, indtil de evt. kan hjemsendes.

Så kære regering. Det er bare om at komme i gang med processen. Det haster med at få organiseret den
nødvendige arbejdskraft, så vi kan sikre en kontrolleret åbning af Danmark under pandemien.


