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Danmark og kvoteflygtninge

• Tidligere ca. 500 om året

• Pause 2016-2019

• Fra 2020 og frem:

> Ca. 200 flygtninge om året

> Fra Rwanda (congolesere og 
burundiere, kvinder uden
mandligt netværk, LGBT+)

> Indrejst 2021-2023

‘Udvælgelsesrejse’ 2021



Udvælgelsesrejse 2022 i Kigali



DR Congo 
• Mere end 200 etniske grupper
• 95 % er kristne
• Nr. 175 ud af 189 på FN’s 

Human Development Index
• Gentagne uroligheder siden 

1990’erne
• Fra østlige provinser (Nord- og 

Syd-Kivu)
• Små jordbrug og kvægdrift
• Forfulgt pga. etnicitet (tutsi) og 

sprog (kinyarwanda)



Hvem er det, der kommer?

200*3 (næsten)

• Congolesere forfulgt pga. etnicitet (tutsi) 
og sprog (kinyarwanda)

• Enlige kvinder – de fleste med børn

• En del voksne er analfabeter

• Kristne

• Enkelte fra Burundi, enkelte LGBT+



Rwanda

• En del i Rwanda siden
1990’erne – i store 
flygtningelejre

• Rwanda: fattigdom, høj 
arbejdsløshed, 
befolkningsvækst, mangel på 
land og landbrugsjord



Rwanda

• Nogle har ikke arbejdet, nogle har 
suppleret lav FN-støtte med fx salg 
af dagligvarer eller daglejerarbejde 
på byggepladser 

• Enkelte gået på kursus: 
ex. syning eller hår

• Børn har gået i skole i lejrene

• Særligt kvinder og børn er udsatte 
(overgreb, udnyttelse, 
marginalisering, chikane)

• Begrænset adgang til sundhed



Rwanda -> Danmark

1. Interview

2. Forhåndsvisitering til
kommuner

3. Sundhedsundersøgelse

4. Førafrejsekursus, 
Illustration: Udlændingestyrelsen

5. Endelig visitering og 
indrejse



Modtagelse og integration – erfaringer

• Dem, der kommer, er forskellige

• Svær omvæltning fra langvaring ‘isolation’, lejrliv

• Nogle voksne er udmattede og desorienterede

• Stort behov for viden om basale praktiske ting ift. hverdag i
Danmark

• Svag arbejdsidentitet, men driftige, overlevere, villige

• Fritid, hvad er det?

• Ubearbejdede traumer – støtte til normalisering er vigtig



Interviewundersøgelse og anbefalinger
1. Vær godt forberedt og afsæt tid

2. Boligplacering centralt

3. En tryg start med god tolkning

4. Kommunikation og sammenhæng i indsatsen

5. Tilrettelæggelse af integrationsforløb

6. Fokus på sundhed og trivsel

7. Frivillige er vigtig ressource

8. Økonomi er svært

9. Børn og unge skal godt i gang – med mor

10. Mad og ernæring i ny kontekst
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LGBT+ flygtninge

• Burundiere

• Mere urban/moderne
livserfaring

• Marginalisering og tabu

• Homoseksuel, biseksuel, 
transkønnet…?

• Seksuel orientering og 
kønsidentitet ikke statisk

• Alene

• Minoritetsnetværk usikkert

• Hvordan LGBT+ i Danmark?

• Negativt/positivt selvbillede

• LGBT+ netværk vigtigt

• Bolig, sprogskole, arbejde…

LGBT Asylum (også i Aarhus)



Viden og ressoucer

• Center for Udsatte Flygtninges
rådgivning over tlf eller mail: 
www.integration.drc.ngo/cuf

• Folder på kinyarwanda om at 
opleve krig og flugt

• Vidensnotat om kvoteflygtninge
fra DR Congo

• Fra FN-flygtningelejr til
hjemkommune (anbefalinger)

• Find materialer her: 
https://integration.drc.ngo/bliv-
klogere/materialer/



Instruktionsvideoer

https://integration.drc.ngo/bliv-
klogere/materialer/instruktionsfilm-
til-kvoteflygtninge/
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Tak for ordet!
mads.drud-jensen@drc.ngo


