Integrationspris til palæstinensisk flygtning fra Nørresundby
Den 59-årige pædagogmedhjælper Tarek Freiwat fra Nørresundby har modtaget Tværkulturelt
Centers integrationspris Årets Krus - Årets Knus 2022. Prisen, der består af krus, en kurv og et
diplom, blev overrakt af pastor emeritus Claus Oldenburg, tidligere Garnisonskirken, på
Tværkulturelt Centers konference i København i marts, hvor også tidligere generalsekretær i Dansk
Flygtningehjælp Andreas Kamm havde sendt en skriftlig hilsen, der blev læst op.
Tarek Freiwat er kristen palæstinenser og har i mere end 20 år samlet palæstinensere i
arabisksprogede kirkefællesskaber i Brønderslev og Aalborg. Han modtog prisen for en mangeårig
indsats for at bygge bro mellem herboende palæstinensere og det danske samfund og give
arabisktalende flygtninge og migranter mulighed for at deltage i et kristent fællesskab på deres
eget sprog. En indsats, der gennem årene har lettet indgangen til det danske samfund for mange
nyankomne arabisktalende og hjulpet dem til at holde fast ved den kristne tro, som mange havde
med fra Mellemøsten.
Selv voksede Tarek Freiwat op i en palæstinensisk flygtningelejr i Østbeirut og kom til Danmark i
1986 sammen med sin familie på flugt fra den libanesiske borgerkrig. Familien var katolikker, men
i 1998 fik Tarek Freiwat kontakt med en arabisk gruppe i Bethaniakirken i Ålborg, hvor den kristne
tro blev personlig for ham på en ny måde. Her blev grunden lagt til et mangeårigt engagement for
at dele den kristne tro med andre arabisktalende. Et engagement, der i dag også omfatter
undervisning i kristendom på digitale medier, der når ud til arabere ikke kun i i Danmark, men også
i Mellemøsten.

I sin tale ved prisoverrækkelsen udtrykte Claus Oldenburg stor beundring for Tarek Freiwats
indsats:
”Det er en ære for mig at få lov til at overrække dig Årets Krus – Årets Knus som en anerkendelse
af det store arbejde, som du har udført blandt arabisktalende, hvoraf palæstinensere er en af de
største grupper. Palæstinensere er statsløse. Det gør det ikke nemmere at være flygtning. Din
indsats fortjener anerkendelse ud over alle grænser."
"Du er født i en flygtningelejr. Så kom borgerkrigen, og din familie blev nødt til at flygte. Du har
haft en ungdom på fødderne, på flygtningefødder. Jeg ved, at krigen har kostet nogle af dine
familiemedlemmer livet. Du har prøvet det hele – at være flygtning, statsløs og undervejs. Men din
kristne tro har båret dig igennem og givet dig dit store overskud. Det er troens og
taknemmelighedens overskud. Så tak til Gud. Stort til lykke og Guds fred, ” sluttede Claus
Oldenburg.

I Brønderslev Kirke glæder man sig over, at den arabiske menighed vil bruge kirkens lokaler.
Kordegn Anders Horsholt Pedersen fortæller, at menigheden, der mødes søndag formiddag hver
anden uge, ofte deltager i nadveren sammen med den danske menighed, ligesom der er tradition
for en fælles international gudstjeneste 2. pinsedag.
Også menighedsrådsformanden i Bethaniakirken i Aalborg har mange gode ord at sige om Tarek

Freiwat, der ind imellem bliver spurgt om at prædike ved de danske gudstjenester. ”Tarek har en
passion for den kristne tro. Han er simpelt hen et stort aktiv for hele vores menighed,” siger han.

Ved prisoverrækkelsen medvirkede også fløjtenist Linnéa Villén sammen med organist Roger
Munck-Fairwood på klaver med en musikalsk hyldest, og Elizabeth Padillo og Jens Chr. Olesen sang
duet på nepalesisk og engelsk.
Tarek Freiwat fik det sidste ord: ”Tusind tak til jer alle. Det siger jeg fra hele mit hjerte. Som
palæstinenser er jeg statsløs, men jeg har et hjemland i himlen. Der er ingen krig og ingen traumer.
Jesus Kristus er mit håb. Derfor vil jeg fortsætte med at give Jesu kærlighed til andre.”
Pr. 1. januar 2022 var der ca. 20.000 statsløse palæstinensere i Danmark.
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Født i 1963 i en palæstinensisk flygtningelejr i Østbeirut.
Flygtede som teenager til Vestbeirut under den libanesiske borgerkrig.
Flygtede i 1986 sammen med sin familie til Danmark, hvor de fik asyl og blev bosat i
Brønderslev.
Arbejder som pædagogmedhjælper i en børnehave.
Gift med Antoinette. Sammen har de tre voksne børn: Grace (37), Maria (33) og Jakob (32).
Medlem af Bethaniakirken i Aalborg og leder af arabisksprogede menighedsfællesskaber i
Brønderslev Kirke og Bethaniakirken gennem mere end 20 år.
Bor i Nørresundby.
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Oversigt over tidligere prismodtagere
2021: Kidane Amare, menighedsleder, etiopisk-ortodoks menighed, Etiopien (Aarhus)
2020: Ahmad Omidi, afvist asylansøger, Iran (kurder), Udrejsecenter Sjælsmark (Hørshom)
2019: Sygeplejerske Mediatrice Bizindavyi Mushimiy, Burundi (Brønderslev)
2018: Elektrotekniker Samir Bagi, Irak (Aagerup)
2017: Nadege Uwamahoro, Rwanda (Dianalund)
2016: Abel Zehmret, Eritrea (Ringsted)
2015: Buschauffør og BA i global ernæring Emmanuel Taban, Sydsudan (St Alban´s Church, Kbh.)
2014: Sosuhjælper Emile Djonga, DR Congo (Luthersk Mission, Haderslev)
2013: Korleder Joanita Lubega, Uganda (Church on the Rock, Valby)
2012: Social og- og sundhedshjælper Christine Munezero, Burundi (Bethaniakirken i Aalborg)
2011: Louisa Lam, Malaysia (Chinese Church in Copenhagen)
2010: Social- og sundhedsass. Ren Tial Rhual Ngo (Chinchin), Myanmar/Ølgod (burmesisk kirke)
2009: Frisør/kosmetolog Merna Alhozy, Irak/Gentofte

2008: Diane og Theoneste Habyarimana, Rwanda/Horsens (afrikansk menighed Vejle Kristne Kirke)
2007: Aidsrådgiver og pastor Ravi Chandran, Singapore/Gentofte (International Christian Community)
2006: Lærer Shamiran Benjamin Yousef, Irak/Århus (Mar Mari´s Assyriske Menighed)
2005: Indvandrersekretær Nabil Astafanos, Egypten/Vanløse (Vigerslev Kirke/Projekt Greater Love)
2004: Konsulent Aida Agabalian, Armenien/Amager (Solvang Kirke/Den Armensk-Apostolske Kirke)
2003: Pædagogstud. Gladys Bruun, Ghana/Esbjerg (Kvaglund Kirke)
2002: Tværkulturel medarbejder Imad Nissan, Irak/Kirke Såby (Indre Mission/ Den Kaldæiske Kirke)
2001: Lærer Elizabeth Padillo Olesen, Filippinerne/Brøndby Strand (folkekirken)
2000: Ingeniørstud. Yirdaw Bekele, Etiopien/Århus (Ethiopisk-Ortodoks menighed)
1999: Konsulent i UNICEF Adnan Dahan, Irak/København (Den Syrisk-Ortodokse Kirke)
1998: Læge Susan George, Indien/Århus (Christianskirken/Thomaskirken)

