
 

 
Røde Kors er verdens største humanitære organisation. Vi er altid til stede og hjælper mennesker gennem ensomhed, krige og katastrofer. Vær med. rødekors.dk 
 

rødekors.dk

 

Kære naboer. 
 
En gruppe asylansøgere flytter ind i 
jeres lokalområde. Det sker, fordi 
der i øjeblikket kommer mange nye 
flygtninge til Danmark. Derfor er 
der brug for flere 
indkvarteringspladser. Denne 
information fortæller generelt om 
Røde Kors’ opgave i forbindelse 
med asylansøgere. 
 
Anne la Cour, asylchef Røde Kors 

 

 
  
 
 

 
  

  RØDE KORS OG ASYLARBEJDET 
 

Røde Kors arbejder for, at  
asylansøgerne i Danmark har 
en tryg, meningsfuld og værdig 
hverdag, mens de venter på en 
afklaring af deres sag.  
 
Vi arbejder også for at støtte 
asylansøgerne i at fastholde og 
udvikle et perspektiv for 
fremtiden, uanset om de får 
ophold eller afslag. 

  

 
 

 

FORSKELLIGE MENNESKER I EN 
SÅRBAR SITUATION  
 
Asylansøgere er forskellige 
mennesker, og årsagerne til at søge 
asyl er mange. Men asylansøgerne 
har det til fælles, at de er i en 
vanskelig situation, hvor deres 
fremtid er uafklaret.  
 
Selvom asylansøgere er i en sårbar 
situation betyder det ikke, at de er 
passive eller opgivende. De fleste 
ønsker at bidrage, dygtiggøre sig og 
tage vare på sig selv og deres 
familie.  
 
OPGAVEFORDELINGEN 
 
Når en person søger asyl, har den 
danske stat pligt til at behandle 
ansøgningen og sikre, at 
asylansøgeren får tag over hovedet, 
mad og en række basale ydelser, 
mens asylsagen behandles.  
 
Politiet, Udlændingestyrelsen og 
Flygtningenævnet behandler 
asylsagerne – ikke Røde Kors.  
 
Røde Kors’ asylafdeling får, efter 
kontrakt med Udlændingestyrelsen, 
en bevilling til drift af asylcentrene.  
Centrenes økonomi er adskilt fra   
Røde Kors’ landsforenings økonomi.  

 

 
 

 
 
DAGLIGDAGEN PÅ ET 
ASYLCENTER  
 
Vi tilstræber at familier, der bor på 
et asylcenter, har to værelser, et 
lille køkken og bad. Enlige 
asylansøgere bor sammen med 
andre enlige af samme køn, 2-4 
personer på et værelse. 
 
Nogle asylansøgere har også 
mulighed for at bo i egen bolig uden 
for asylcentret.  
 
De mindste asylbørn går i 
børnehave, oftest på centret. De 
større børn går enten i en af Røde 
Kors skoler eller på en kommunal 
skole.  
 
De voksne har mulighed for at 
komme i praktik eller på kurser.  
 
 

 

ASYLANSØGERE SOM NYE NABOER  

 

 

FAKTA – DECEMBER 2014 

• Røde Kors har drevet asylcentre 
siden 1984. Pt. driver vi 19 
centre, på Bornholm, Sjælland, 
Jylland og Samsø, samt flere 
steder med midlertidig 
indkvartering. Der findes også en 
række kommunalt drevne 
asylcentre.   

 
• Flere af centrene er specialcentre, 
blandt andet for flygtningebørn, 
der kommer til landet uden deres 
forældre, for særligt 
traumatiserede asylansøgere samt 
enlige kvinder med og uden børn. 

 
• Ud over indkvartering tilbyder 
Røde Kors en række ydelser som 
f.eks. sundhedstjek, 
psykologsamtaler og 
undervisning. 
 

 
HVOR MANGE OG HVORFRA  

 
Asylansøgerne kommer fra en 
lang række lande, og antallet 
svinger fra år til år. I første halvår 
2014 er de største nyankommne 
grupper fra Syrien, Eritrea og 
Somalia. Der var pr. 1. december 
indkvarteret ca. 5000 
asylansøgere i Røde Kors-regi.    
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INGEN TOLERANCE OVER FOR 
KRIMINALITET  
 
Når vi åbner et center, prioriterer vi 
at få en god dialog med det lokale 
politi.  
 
De fleste asylansøgere har intet 
ønske eller fortsæt om kriminalitet, 
og er ofte lige så ærgerlige over de 
evt. ”brodne kar”, der måtte være i 
en given gruppe.  
 
Vi oplyser altid asylansøgere om, at 
Røde Kors ingen tolerance har over 
for kriminalitet, og at kriminalitet 
anmeldes til politiet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
FRIVILLIGE PÅ CENTRENE 
 
I alt ca. 800 frivillige er engageret i 
asylarbejdet.   
 
Størstedelen af dem yder en stor 
indsats med at lave aktiviteter som 
lektiehjælp, aftencafeer, 
ekstraundervisning i sprog, 
sportsaktiviteter, udflugter og 
cykeltræning på centrene.  
 
Dertil kommer frivillige, der 
fungerer som repræsentanter, en 
slags værger for de flygtningebørn, 
som kommer til Danmark uden 
forældre. 
 
 
SUNDHEDSTILBUDDET  
 
Alle asylansøgere får tilbud om en 
sundhedsundersøgelse, når de 
Kommer til Danmark. 
 
Der er læger og sygeplejersker 
tilknyttet centrene, og de kan 
henvise til speciallæger og 
psykologer, når det er nødvendigt. 
 
Børn har adgang til samme 
sundhedsydelser som danske børn.  
 
Voksne har ret til at få akut, 
uopsættelig og smertelindrende 
behandling. 
 
Familier med børn får også tilbud 
om screening hos en psykolog.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFTERSØGNING 
 
 

EFTERSØGNINGSTJENESTEN 
 
Asylansøgere – både voksne og børn 
– kan have mistet kontakten til 
deres familie eller andre nære 
slægtninge.  
 
Røde Kors’ eftersøgningstjeneste 
søger efter savnede børn og voksne 
i hele verden og hjælper med at 
genetablere kontakten mellem 
familiemedlemmer.  
 
Konkret hjælper Røde Kors og en 
gruppe af frivillige asylansøgerne 
med at udfylde såkaldte 
eftersøgnings/tracing-formularer.   
 
 
YDERLIGERE INFORMATION 

 
Læs mere information om Røde 
Kors’ asylarbejde på hjemmesiden: 
www.rodekors.dk, under fanen 
”Det gør vi.”     
 
 
VIL DU VÆRE FRIVILLIG I 
ASYL? 
 
Hvis du vil være frivillig på 
asylcenter Roskilde kan du 
kontakte frivillighedskoordinator 
Torben Boring Sloth 
tbs@redcross.dk 
 
Hvis du ønsker at være frivillig på 
andre centre kan du kontakte 
frivillighedskonsulent Maria Michell 
Blankensteiner mmb@redcross.dk 

CENTER ROSKILDE 
 
De første beboere på det nye Center 
Roskilde på Skt. Hans forventes at flytte 
ind i uge 50. 
 
I alt vil der være kapacitet til ca. 350 
beboere. Center Roskilde er et 
opholdscenter, og asylansøgerne 
kommer fra hele verden. 
 
Udlændingestyrelsen og regionen har 
indgået kontrakten om, at dele af Skt. 
Hans skal benyttes som asylcenter, 
mens det er Røde Kors, der står for 
driften af det nye centeret. 
 
Beboerne vil have mulighed for 
sundhedstjek, psykologsamtaler og 
undervisning, ligesom der vil være 
mulighed for at arbejde som frivillig på 
centret. 
 
 
 
    

800  
frivillige er engageret i 

asylarbejdet 
 


