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“ We can build walls and we can build

fences but imagine, if it were you, your child
in your arms, the world you knew torn apart
around you, there is no price you would not
pay, there is no wall you would not climb.
Jean-Claude Juncker
Formand for EU-Kommissionen

Fra januar til og med juli 2015 kom mindst 265.000
flygtninge og migranter til Europa over Middelhavet
ifølge FRONTEX.

Hermed årets fjerde NetværksNyt. Formålet med NetværksNyt er at orientere hinanden om
aktuelt nyt, erfaringer og refleksioner om kirkens møde med flygtninge og andre migranter.
NetværksNyt indeholder også aktuel statistik samt nyt om konferencer, arrangementer,
udgivelser og websites i og uden for Tværkulturelt Centers netværk.
Bidrag modtages gerne.
Vedlagt: PLAKAT med velkommen på 30 sprog og oversigt over sprog, konferenceprogrammer,
VELKOMMEN postkort, statistik om asylansøgere pr. 31. august 2015, statistikoversigt 20002015 samt Sagt og skrevet.

Netop nu
Siden den 6. september og frem til den 26. september skønnes 16.000 flygtninge og migranter
indrejst i Danmark. Langt de fleste er rejst videre til Sverige. Det skønnes, at ca. 1.500 har
søgt asyl i Danmark.
Ifølge FN er flere end 340.000 flygtninge kommet til Europa i årets første syv måneder – langt
de fleste over havet til Italien og Grækenland.

“ Lad os sætte tingene i perspektiv. Flygtninge udgør 0,11 procent af EUs
befolkning. Til sammenligning er over 25 procent af Libanons befolkning
i dag flygtninge.
Jean-Claude Juncker – Formand for EU-Kommissionen
Asylcentre i Danmark
Pr. 25. september er der 51 asylcentre. Heraf er 7 særlige modtage- og/eller udrejsecentre,
8 er børneindkvarteringscentre og to er omsorgscentre med særlig indkvartering for kvinder.
En del af centrene har tilknyttet annekser og mindre boenheder. Ca. 20 centre drives af Røde
Kors.
Se oversigt på www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/asyl/asylcentre/hvor_ligger_centrene.htm

Asylcentre og folkekirken
En rundringning til alle sogne, hvor der ligger et asylcenter, viser, at der ved tre ud af fire
asylcentre er kontakt mellem asylcentret og folkekirken, og at den lokale kirke på et tidspunkt
har tilbudt aktiviteter for beboerne ved to ud af tre centre – fra sprogcafé, middage på tværs,
udflugter og bondegårdsbesøg til særgudstjenester og hjemmebesøg hos danske familier i
sognet. Undersøgelsen er foretaget af Folkekirkens Asylsamarbejde i samarbejde med
Tværkulturelt Center.
En månedlig flygtningecafé i Toftlund Sognegård i Sønderjylland har netop vundet Kristeligt
Dagblads initiativpris.

Aktuel statistik
Asylsøgere i Europa
I 2014 modtog EU 626.000 asylsøgere. Ca. 63 procent blev anerkendt som flygtninge.
Til sammenligning modtog de europæiske lande 672.000 asylsøgere i 1992 under Balkankrigen.
Syriske asylsøgere
Borgerkrigen i Syrien fortsætter på femte år. Omkring halvdelen af den syriske befolkning –
over 12 millioner mennesker – er tvunget på flugt fra deres hjem. Heraf opholder 4,5 millioner
sig uden for Syrien. Til sammenligning søgte 7.087 syrere asyl i Danmark i 2014. I de første
otte måneder af 2015 har 3.095 syrere søgt asyl. Siden borgerkrigen startede i 2011 har godt
11.000 syrere søgt asyl i Danmark. Omkring 350.000 syrere har søgt asyl i Europa.
Eritreanske asylsøgere
Eritreanere flygter fra et af verdens mest brutale og undertrykkende regimer, hvor
nationaltjeneste er tidsubegrænset. I 2014 søgte 2.285 eritreanere asyl i Danmark, og i de
første otte måneder af 2015 har 1.168 eritreanere søgt asyl. Næste alle får asyl.
Anerkendte flygtninge - hvilken status?
Flygtninge, der får asyl i Danmark, får enten konventionsstatus, B-status eller midlertidig
beskyttelsesstatus ifølge Udlændingelovens § 7:
§ 7,1: K-status (konventionsstatus) - blåt konventionspas
- 5 års midlertidigt ophold med henblik på varigt ophold
- Jan.-31. aug. 2015: 5.369 tilladelser
§ 7,2: B-status (beskyttelsesstatus) - gråt fremmedpas
- 5 års midlertidigt ophold med henblik på varigt ophold
- Jan.-31. aug. 2015: 1.118 tilladelser
§ 7,3: Midlertidig beskyttelsesstatus (fra februar 2015)
- Et års midlertidigt ophold. Kan ikke søge om familiesammenføring.
- Jan.-31. aug. 2015: 475 tilladelser
Flygtninge ud i kommunerne
I årets første otte måneder er godt 7.000 flygtninge, der har fået asyl, blevet flyttet ud
i kommunerne, hvor de skal gennemgå et tre-årigt integrationsforløb.

Her kan menigheder bidrage
Flygtninge har brug for et dansk netværk - herunder danske venskabskontakter. De har brug
for hjælp til at lære det danske sprog. De har brug for nogle, der vil leje et værelse eller en
bolig ud til dem. De har brug for muligheden for at komme i praktik - for eksempel i en
genbrugsbutik eller på en kirkegård - og for at finde arbejde. Desuden spørger mange,
hvordan de kan gøre noget for danskerne: Hvem kan de få lov at invitere på besøg? Er der
ældre i menigheden, der har brug for en praktisk hjælpende hånd? Kan de få lov at gå på
besøg på et plejehjem med en blomst...?

Lavere ydelser til flygtninge
Regeringen har vedtaget tre lovforslag, der forringer nyankomne flygtninges økonomiske
vilkår. Ændringerne gælder alle flygtninge, der får asyl efter den 1. september. De nye regler
betyder, at (1) nyankomne flygtninge mister pensionsrettigheder; (2) nyankomne flygtninge
får ikke længere kontanthjælp med tildeles en lavere íntegrationsydelse på niveau med SU; (3)
nyankomne flygtninge mister ret til børnetilskud. Høringssvar har kritiseret lovændringerne for
at skabe fattigdom og modvirke integration. Læs Dansk Flygtningehjælps høringssvar på
www.flygtning.dk

- og hvad frivillige kan gøre
Dansk Flygtningehjælp giver en række idéer til, hvad frivillige kan gøre for at hjælpe
flygtningefamilier med trængt økonomi - uden at give familierne penge: Søg julehjælp fra
kirker og organisationer; søg støtte til enlige forsørgere fra Foreningen til Støtte for Mødre og
Børn; opret en madklub; aftal med en lokal genbrugsforretning, at flygtninge kan komme og
forsyne sig uden beregning en eller flere gange; søg hjælp til børnefødselsdage fra Mødrehjælpen; søg støtte til flygtningebørns fritidsaktivitteter fra en særlig fond oprettet af Dansk
Flygtningehælp. - Kilde: Bladet Frivillig september 2015

HVEM SKAL HAVE TVÆRKULTURELT CENTERS AKTIVITETSPRIS?
Tværkulturelt Center uddeler hvert år i november aktivitetsprisen STJERNESTUNDER.
Hvem har gjort en særlig indsats? Forslag til årets prismodtager modtages inden den 10.
oktober.

Det sker

Flere arrangementer: Se KALENDARIUM / www.tvaerkulturelt-center.dk

Temadag for præster og kirkeledere om flygtninge i Nordjylland tirsdag d. 20. oktober
kl. 13-17. i Margrethekirken i Aalborg. Temadagen har til formål at styrke samarbejde og
koordinering på tværs af kirker og kirkesamfund og at give rum for fælles refleksion omkring
praksis ved dåb af asylansøgere. Oplæg ved Thomas Gammeltoft-Hansen, Mogens Mogensen,
Søren Dalsgaard og Dominique Lachat.
Arrangører: Folkekirkens Asylsamarbejde, Stiftsudvalget for Mission i Aalborg Stift, Mellemkirkeligt Stiftsudvalg Aalborg Stift, Margrethekirken, Bethaniakirken/Missionsforbundet og
Apostolsk Kirke.
Flere oplysninger: www.interchurch.dk/aktuelt/kalender/temadag-om-flygtninge-i-nordjylland
TemaDag: Konverteret - og hvad så? fredag den 6. november kl. 10-16 i Fredens Kirke
i København. Her sættes fokus på, hvordan man skaber åbne og inkluderende menigheder,
hvor også konvertitter kan føle sig hjemme og blive mødt i deres sociale, åndelige og praktiske
behov. Hovedtaler er den svenske frikirkepræst Lars Mörling, der har boet i Mellemøsten i en
årrække og har mange års erfaring i menighedsarbejde med konvertitter i Sverige.
Arrangører: Folkekirkens Asylsamarbejde, Danske Kirkers Råd, Kirkernes Integrations Tjeneste
og Tværkulturelt Center. Flere oplysninger: Se www.tvaerkulturelt-center.dk
Inspirationskonference: Glem ikke gæstfriheden den 6.-8. november i København.
Konferencen sætter fokus på gæstfrihed i den lokale kirke, nationalt og globalt. Hvordan
oplever flygtninge mødet med kirken i Danmark i dag? Hvad gør kirker for flygtninge rundt
omkring i landet? Mød blandt andet generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm,
der taler om den aktuelle flygtningesituation, og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen, der
reflekterer over gæstfrihedens teologi.
Arrangører: Tværkulturelt Center i samarbejde med Folkekirkens Asylsamarbejde,
Internationalt Kristent Center/ Indre Missions Tværkulturelle Arbejde, Mødested Amager,
Kingo-Samuel Sogn, International Church of Copenhagen, den kaldæiske menighed i Søborg,
Emmanuel Etiopisk Kristne Fællesskab, den filippinske menighed CBMBC og den internationale
menighed KIV i Kolding Provsti. Program vedlagt.

Aalborg Stift: Inspirationsdag for migrantmenigheder om undervisning af børn
Lørdag den 7. november kl. 9.30-14 i Apostolsk Kirke, Aalborg. Underviser: Lisbeth Margaard
Jensen, konsulent i Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
Arrangører: Migrantarbejdsgruppen i Aalborg Stift. Formand: Sogne- og migrantpræst Pia
Kirkegaard. Flere oplysninger: pmpk@km.dk
Lysgudstjeneste for verdens flygtninge: Københavns Domkirke fredag d. 4. december
kl. 16. OBS: ÆNDRET DAG/TIDSPUNKT. Arrangeret af Mødestedet Vesterbro, Apostelkirken,
Domkirken og Tværkulturelt Center. Biskop Peter Skov-Jakobsen prædiker.
International Christmas Carol Service: Torsdag d. 17. december kl. 17 i Fredens kirke,
Ryesgade 68, 2100 København Ø. Vi synger julen ind på alverdens sprog. Medvirkende: Kor
og musikere med københavnske migrantmenigheder m.fl.
Forårskonference: Den 11.-12. marts 2016 i Fredens Kirke, København. Hovedtaler er den
indiskefødte archdeacon dr. John Perumbalath, London. Program udsendes i november.

Udgivelser
Mellemøstlige kristne i Europa: Historier, kulturer og grupper
Tværkulturelt Center var vært, da forskere fra Roskilde Universitet præsenterede et EU-støttet
forskningsprojekt om mellemøstlige kristne i Europa med bogudgivelse.
Læs mere: https://arts-st-andrews.ac.uk/dimecce
Livshistorier og opskrifter fra det globale køkken
Mennesker fra hele verden fortæller deres livshistorie og om mødet med Danmark – og deler
gavmildt ud af opskrifter fra deres hjemland.
Line Grønbæk Andersen og Gitte Knudsen: Medmennesker på menuen: Livshistorier og opskrifter
Fokal/Forlagsgruppen Lohse – 158 sider - 200 kr.
PLAKAT: Velkommen på 30 sprog samt oversigt over sprog (vedlagt). Normalpris: 30 kr.
POSTKORT: Velkommen på 30 sprog (vedlagt).
Flere eksemplarer fås ved henvendelse til Tværkulturelt Center. Overskud fra salg går til
aktiviteter, der er med til at synliggøre flygtninges hverdag og virkelighed.
Vi ønsker alle mange solskinsvarme efterårsdage!
Mange hilsener
Tværkulturelt Center
3536 6535 / info@tvaerkulturelt-center.dk / www.tvaerkulturelt-center.dk

