
Der kommer snart 
congolesiske kvoteflygtninge 

til Danmark
– er I klar til modtagelsen 

i jeres kommune?

Omkring december 2022 / januar 2023 forventes ca. 160 congolesiske 
kvoteflygtninge at ankomme til Danmark. Det er altovervejende enlige kvinder 
med børn, der har boet i flygtningelejre i Rwanda i mange år. Og det bliver en 
stor og krævende omvæltning for familierne at lande i Danmark.

Mange af flygtningene har oplevet voldsomme begivenheder i DR Congo, og har levet under meget 
vanskelige vilkår i Rwanda. En del vil være berørt af tidligere traumatiske begivenheder og 
strabadserende levevilkår. Som kvinder har de været særligt udsatte for overgreb og udnyttelse, ikke
mindst i de overfyldte flygtningelejre. Desuden lider nogle af sygdomme, som de ikke har kunnet få 
behandling for.

Børnene har gået i skole i flygtningelejrene i Rwanda, men mange af de voksne har aldrig gået i skole, 
eller har kun gået i skole i få år. Nogle er analfabeter. Og de fleste taler kun sproget kinyarwanda 
– enkelte kan desuden en smule swahili, engelsk eller fransk.

Flygtningene kender meget lidt eller intet til Danmark, som er et meget anderledes samfund end det, 
de kommer fra.



For nyankomne kvoteflygtninge 
er der ofte behov for støtte til:

DRC Integration er klar til at understøtte 
en god modtagelse og integration

Vores medarbejdere har stor erfaring med målgruppen og alle ovenstående indsatser, der altid foregår i tæt 
samarbejde med kommunens jobcenter og/eller familieafdeling samt f.eks. sundhedsvæsenet og psykiatrien. 
Nogle af vores medarbejdere og tolke taler kinyarwanda.

Sigtet med vores indsatser er, at borgere med flygtningebaggrund bliver aktive medborgere i det danske samfund 
og kan forsørge sig selv og deres børn. 

Vi stiller gerne op til et uforpligtende møde, når Udlændingestyrelsen har meldt ud, om jeres kommune skal 
modtage congolesiske kvoteflygtninge.

Kontakt os og hør, 
hvordan vi kan gøre 

en forskel

Kenneth Flex 
Direktør

6128 0191
kenneth.flex@drc.ngo

Læs mere om DRC Integration: 
integration.drc.ngo

• At falde til i en ny bolig og at orientere sig i lokalområdet
• Helbredsmæssig udredning og adgang til behandling
• Børnenes start i daginstitution og skole
• Struktur på hverdagen med plads til de voksnes sprogskole og praktik
• Kommunikation fra myndigheder mv., f.eks. e-boks, jobnet, SKAT, Aula
• Forståelse af dansk kultur og danske normer, herunder arbejdspladskultur
• Traumehåndtering
• Psykosocial trivsel blandt børn og voksne

Efter den første etablering i kommunen kan frivillig støtte være en hjælp i hverdagen.

DRC Integration tilbyder pædagogisk støtte og familiebehandling, professionelle mentor- 
og beskæftigelses-indsatser, opkvalificering af medarbejdere og frivillig-baseret støtte. 

Vi har en mangeårig og aktuel viden om i samarbejde med landets kommuner at modtage og integrere flygtninge. 
Vi har aktuel erfaring med samarbejde om kvoteflygtninge, ligesom vi har erfaringer med modtagelse og 
integration specifikt af congolesiske kvoteflygtninge. En erfaring herfra er, at det er vigtigt at være opmærksom på 
familiernes situation og behov tidligt i modtageforløbet. 
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