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Bestyrelses nyt
Efter sommerferien er Arjola Hoxhaj fra bestyrelsen 
startet i nyt uddannelsesforløb i Kolding. Det inde-
bærer, at Arjola ikke har så meget tid og mulighed for 
at deltage i bestyrelsesmøder og opgaver. Arjola vil 
foreløbig gerne fortsætte som suppleant. 

Vi er så heldige, at Helin Al-Suleiman gerne vil del-
tage i bestyrelsen. Helin har en syrisk baggrund og 
er bogstaveligt vokset op som en sag i det danske 
asylsystem. 

Helin Al-Suleiman 

Jeg hedder Helin Al-Suleiman. Jeg er 28 år og født 
i Syrien. Jeg var 11 år, da jeg kom til Danmark med 
min familie som flygtning. Der skulle dog gå 15 år, 
førend vi fik asyl.

Jeg er gift med en syrisk mand, også flygtning. Min 
mand flygtede til Danmark i forbindelse med krigen. 
Heldigvis gik det noget hurtigere for ham at få asyl 
end for mig og min familie. 

Jeg har en vis praktisk erfaring i at være syrisk 
flygtning og i at sidde fast i det danske asylsystem. 
Af uddannelse er jeg frisør og kosmetolog, men jeg 
er efterhånden også blevet rigtig god til at udfylde 
udlændingestyrelsens formularer til familiesammen-
føring m.m.

Jeg vil gerne bruge den viden, jeg har fået igennem 
min opvækst og mit kendskab til Syrien og kurder-
nes problemer til at hjælpe flygtninge. Derfor vil jeg 
gerne være med i bestyrelsen i Mit Asyl og er glad 
for, at jeg kan være med.  

Venlig hilsen 
Helin Al-Suleiman

Mit Asyls bestyrelse pr. 1 oktober 2015: 

Mona Maria Ljunberg,
Forkvinde

Frederik Berggren Smidt,
Næstformand

Ayub Isaq, 
Bestyrelsesmedlem 

Samir Behric,
Bestyrelsesmedlem

Helin Al-Suleiman,
Bestyrelsesmedlem

Lise Berggren Smidt,
Suppleant

Fanar Amer Gole,
Suppleant

Arjola Hoxhaj,
Suppleant
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pengene på hjælpeprojekter.  
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 Ude af Øje - men ikke af vores sind      
Børnene, der blev udvist til Kosovo                                          

Hvordan går det nu ni år senere:
August 2015, Ayub og Mona på vej til Kosovo

Vi var to fra bestyrelsen, der i år tog til Kosovo for at 
besøge de  udviste familier i Kosovo. Ayub og Mona i 
Kastrup lufthavn meeeeget tidligt om morgenen.

Vi blev modtaget i lufthavnen af Islam og hans far, og startede vores ankomst med besøg hos familien og snak 
om uddannelse. Islam er 17 år og vil gerne blive bilmekaniker. Han skal starte på uddannelsen d. 1 september, 
og har brug for støtte til transport. Takket være støttebidrag  kan Mit Asyl hjælpe Islam.

En glad Hazbije på billedet til højre modtager 
en iphone4  i gave fra Mit Asyl. Nu kan hun også 
være med på internet og facebook. Hazbije er 
storesøster til Islam (se nedenfor). 
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Møde med sprogskolen og fattigdommen

Indmeldelse af 
Magbule i sprogskolen

Magbule er søster til Hazbije og Islam (mindste af pigerne på billedet). De tre unge og deres forældre blev udvist til 
Kosovo september 2006 efter 3½ år i Danmark. De var flygtet fra etnisk forfølgelse, og er nogle af de få, der over-
levede ildspåsættelse til alle huse i deres landsby. Børnenes mor befinder sig i en permanent choktilstand og er 
psykotisk. 

Børnene er nu unge mennesker. Ude af øje, men bestemt ikke af vores sind. Danmark er ude af deres øje, men 
bestemt ikke ude af deres sind. De taler stadig dansk, og drømmer sig tilbage til Danmark. Det ønske kan  vi ikke op-
fylde, men nu kan vi hjælpe dem økonomisk til uddannelse. Det var meningen, at også Hazbije skulle starte i skole, 
men hun kom til at bruge pengene på mad til familien. Det er lidt svært at bebrejde Hazbije hendes prioritering, når 
de er så fattige. Vi fortsætter med at betale Magbules skole. Det hjælper hende nu at have noget at komme ud til og 
hun lærer noget, og forhåbentligt hjælper det hele familien  på sigt. 
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Denis får en chance 
for en bedre fremtid

Denis familie flygtede fra Kosovo i 2002 grundet krig og 
forfølgelse.  Denis boede i Danmark fra han var 5 – 11 år. Så 
blev hele familien udvist. Det var et chok for Denis at komme 
tilbage til Kosovo.

I dag er Denis 18 år.  Siden udvisningen til Kosovo har Denis 
hovedmål med tilværelsen været at komme væk igen. Han 
har knoklet i skolen for at blive god. Og nu lønner det sig. En 
gang om året optager nabolandet Bulgarien 10 elever fra Ko-
sovo på universitetet (sygepleje, læge, arkitekt). Betingelsen 
for at slippe igennem nåleøjet er udover gode karakterer en 
sprogtest, samfundstest og diverse andre test. Denis bestod 
det hele og er blevet optaget.

Det er en stor chance for Denis.

Denis skal være sygeplejerske. Den bulgarske uddannelse er 
god og respekteret rundt i verden. Mit Asyl har lovet betale 
afgiften til universitetet, og andre småfornødenheder så som 
en bærbar computer til studiebrug. Det kan vi betale takket 
være medlemsbidrag og bidrag fra støtter og fonde. 

Denis vil vist også gerne have til et måltid engang imellem 
udenfor studenterhjemmet. 

Studenter-drengene bor beskedent i Sofia.  
Tre styk deler værelse i de næste 3 - 4 år . 

UNIVERSI-
TETSHOSPI-
TALET SOFIA
Seneste melding fra Denis: 
Vel ankommet, har det godt og er 
glad for studiet. 

af: Mona Ljungberg 



Læst i Rokoko-posten: 

Jordan vil oprette flygtningelejre i Fjernområderne

Jordan overvejer at oprette flygtningelejre i fjernområderne 
og har udset sig Langeland til målet. Jordan lover selv at dække
omkostningerne og at det bliver en lille lejr til ca. 30.000 flygtninge
og at lejren vil gavne forretningslivet på Langeland.
 
(Nb. jo MitAsyl ved godt, det er satire, og at Danmarks overvejelser 
om lejre i danske fjernområder så som Jordan omvendt er helt alvor-
ligt ment). 

http://rokokoposten.dk/2015/09/05/jordan-vil-oprette-flygtningelejre-i-fjernomraaderne/
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Kosovos Sejeste unge kvinde
Kun få unge, der bor i Kosovos bjerglandsbyer, opnår en skoleafgang, 
der giver adgang til en akademisk uddannelse. Ikke fordi de unge i 
landsbyerne er mindre intelligente, men en akademisk uddannelse  lig-
ger bare ikke i kortene til dem. 

Har den unge også tilbragt sine første skolealderår  eller mere i Dan-
marks asylsystem med begrænset skoleadgang,  har det været nær-
mest håbløst efter returneringen til Kosovo at komme op i niveau. 
Tilhører den unge også en af Kosovos etniske minoriteter, er vejen til 
universitetet brolagt med stikkende pigge. 

Men alt dette er for intet at regne, hvis den unge er pige/kvinde i 
Kosovo. Det er Dalila og hun har alle her nævnte odds imod sig. Men 
hun er sej.

Dalila har gennemført sin gymnasieuddannelse, den medicinske linje. 
Bagefter gik hun et halvt år i ulønnet praktik som laborant og har fået 
sit certifikat på, at hun gerne må arbejde inden for faget. Men der er 
ikke noget arbejde at få.

I forsommeren  i år var Dalila udsat for et færdselsuheld og fik den ene 
side af sit ansigt skåret op. I uger kunne hun ikke spise og sultede, fordi 
kæben var syet. Undervejs i alt det døde hendes mormor af sygdom 
og hendes egen mor blev syg. Og man tænkte hold da op, hvor længe 
endnu bliver Dalila ved med at klare den. Men Dalila er sej!

Heldigvis skulle jeg (mona) og Ayub ned til Kosovo, og kunne tage lidt 
helsecremer med til ansigt og gaver og sørge for adspredelse og at 
gøre Dalilas liv mere sjovt, end det var i forsommeren. Og der blev gri-
net. Og taget på udflugter og Dalila muntret op. Men hun er også  sej.

Dalila er sej. Igennem vinteren har Dalila lært sig mere og mere engelsk. I starten fordi hun kunne tjene nogle 
penge på at hjælpe med at oversætte for Mit Asyl.   Så var hun nødt til at lære det, og begyndte også at chatte med 
en englænder på facebook  og lærte mere engelsk.

Dalila har gjort en næsten overmenneskelig præstation og er nu optaget på engelskstudiet på universitetet. Det lig-
ger os rigtig meget på sinde at støtte Dalila i hendes uddannelsesforløb. Der skal betales bøger og der er transport 
og et lille studiegebyr. – Og Dalila mangler i den grad også en computer, som vi nu kan give hende til studiet.

Så Dalila er en af de unge vi bruger medlemskontingenter og støttebidrag og bevilgede fondspenge på, og glæder 
os over det kan lade sig gøre at støtte.

Dalila foran universitetet i Prizren. Ny-
startet på engelsk sprog og litteratur. Mit 
Asyl støtter Dalilas uddannelse økono-
misk. 
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2 euro om dagen kan en hel
familie heller ikke leve for i Kosovo 

Vi var på besøg hos Benazera, Rifat og lille 
Ici  og deres mor (Ziljhida) Familien  bor i en 
landsby, der ligger isoleret på toppen af et 
bjerg. Kosovos befolkning er sammensat af 
mange forskellige kulturer. I landsbyen her 
er strenge religiøse skikke.

Familien blev udvist fra Danmark i 2007. 
Sandsynligvis  var de berettiget til humani-
tær opholdstilladelse. Men en overlæge på 
Hillerød hospital afgav urigtige oplysninger 
i en lægeerklæring til Rigspolitiet til skade 
for familien. Mit asyl indklagede senere 
lægen for Patientklagenævnet. Lægen fik 
en skærpet irettesættelse. Men familien var 
udvist og fik ikke lov til at komme tilbage til 
Danmark. 

I 2011 døde børnenes far. Deres mor får nu 
en lille pension på 2 € om dagen, som hun 
skal forsørge sig selv og to børn for. (Bena-
zera, datteren er blevet gift, og bor hos sin 
mand). Rifat går stadig i skole, og forsøger at 
hjælpe, men der er ikke noget lønnet ar-
bejde i byen. 

2 euro om dagen er slet ikke nok til at 
forsørge sig selv og slet ikke en familie med 
børn. 

Mit Asyl giver familien 100 euro hvert halve 
år. Pengene kommer fra medlemsbidrag. Vi 
håber at flere vil give et bidrag til familien. 
De dør ikke af sult, men de sulter. 

Hvorfor går mon så mange ind for staternes suverænitet 
frem for menneskerettighedernes?

Et stort taknemmeligt knus fra Ici 
for en lille pakke legoklodser medbragt i 
gave fra Danmark. 
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Rijalda mangler en brugbar computer. Den 
hun har er 10 år gammel. 

Mit Asyl har fået en brugt bærbar spon-
soreret til Rijalda. Nu mangler vi kun at 
få den fragtet ned. Det sker forhåbentligt 
inden årets udgang, når Mona Ljungberg 
skal ned og hjælpe flygtninge, der ankom-
mer i Sydeuropa. 

Krigen i Kosovo 1999 bredte sig til Makedonien, og Rijaldas 
forældre måtte flygte. 

Efter 7 år i Danmark blev Rijalda og hendes familie udvist til 
Makedonien. De havde intet at komme tilbage til og boede 
de første 5 år i et fugtigt kælderværelse. I dag  har familien to 
værelser over jordhøjde og det regner ikke ind.

Uddannelsessystemet i Makedonien er anderledes end i Dan-
mark og dyrt at begå sig i. Så det må Rijalda afstå fra.

Rijalda interesserer sig for programmering og har flair for det. 
Interessen startede, da Rijalda fik indblik i at lave webside 
gennem Mit Asyl. 

Rijalda kan tage gratis programmeringskurser på internettet. 
Man skal betale for at gå til test, og testene er anerkendte. 
Testene vil vi i MitAsyl gerne hjælpe Rijalda med at betale, 
når hun kommer så langt. Bliver Rijalda en god programmør 
kan hun forhåbentligt få et godt arbejde. 

Rijalda er i perioder plaget af stærke smerter 
og sygdom i maven. Det kræver dyr lægebe-
handling og skånekost. Rijalda er i behandling 
for mavesår men andre symptomer tyder på, 
at hun lider af gluten-allergi. 

Rijalda en syg pige udvist til Makedonien 
er med i Mit Asyls hjælpeprogram for unge udviste

Jo flere medlemmer vi har, desto større mulighed har vi for at 
støtte de unge udviste mennesker til et bedre liv. Det giver mening.

Sammen kan vi gøre noget - vi ikke kan gøre hver for sig. 
Et medlemskab koster kun 200 kr. årligt.

Bankkonto: 8401 103 8399 - mobilepay: 2883 1318
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Fire kvinder i landsbyen Grncare rundt hos 
naboer og familie i byen for at dele invi-
tationer ud til en fest. Den traditionnelle 
folkedragt er iført til den slags begiven-
heder. Fester er der mange af i løbet af 
sommeren.

 Kosovo er et land med mange samfund og kulturer. Landet er 
opdelt i forskellige etniske grupper. Men indenfor de enkelt 
etniske grupper er der også mange kulturforskelle afhængigt 
af om man bor på landet eller i en større by, og i hvilken egn 
af landet man bor, som også ses på billederne rundt omkring i 
bladet her. 

Kommer man rundt i Kosovo, opleves det som mange forskel-
lige lande i et land. Tager man kun til de to større og mest 
kendte byer som Pristina og Prizren, oplever man kun et par 
facetter af Kosovo, men ikke KOSOVO/KOSOVA (landet har også 
to navne og to hovedsprog:albansk og serbisk som er lige så 
forskelligt som dansk og serbisk). 

Men en ting er fælles for hele Kosovo: kvinder har langt hår-
dere vilkår end mænd. (måske kan findes en enkelt undtagelse, 
men jeg har ikke været så heldig at møde den, selvom jeg har 
rejst over alt i  Kosovo, og kender mennesker i alle etniske grup-
per og i alle regioner).

 Fra barnsben er det pigerne, der hjælper til med husholdning 
og rengøring, vandhentning osv. I nogle landsbyer er der stadig 
ikke vand. Kosovo var fattigt også før krigen og nogle lands-
byer havde heller ikke dengang vand. Andre havde vand, men 
vandværker blev ødelagt under krigen, og siden privatiseret og 
meget dyrt. Så vand skal hentes fra brønde og kilder i bjergene. 

I første kvartal 2015 flygtede ca. 50.000* mennesker fra 
Kosovo. Hovedparten på grund af fattigdom. De flygtede 
mennesker bor i asylcentre rundt omkring i Europa, for 
i centrene får de i det mindste mad hver dag, varme, el, 
vand. Det kan være svært at få råd til i Kosovo. 

Andre forlader Kosovo grundet korruption og mangel på 
fremtidsudsigter, og nogle fordi de ikke kan rejse ud. Det 
sidste kan mange rejselystne danskere nok sætte sig ind 
i. Man tager ud og ser og oplever, men det er ikke nød-
vendigvis det samme som at have lyst til at bosætte sig i 
et andet land. Sådan er det også for mange kosovarer. De 
føler Kosovo som et fængsel, fordi de ikke kan rejse ud el-
ler rettere, det er nærmest umuligt for dem at rejse legalt 
og lovligt ind i andre lande. Mange EU-lande er bange for, 
at kosovarer vil søge asyl grundet fattigdommen i Kosovo. 
Fattige mennesker bosat i et EU-land har fri bevægelighed.
Fattige mennesker bosat udenfor EU har det ikke. 

iKosovoland og

by
Udsigt over byen 
Prizren.
Kosovos smukke-
ste storby
kendt for fredelig  
sameksistens

Dalila på toppen af muren.
Rijalda (th) venindesammenført 
med Dalila i Kosovo et par dage

Fortsættes side 12

*) kilde: http://www.washingtontimes.com/news/2015/may/10/
kosovo-political-economic-crisis-sparks-mass-exodu/?page=all

Af: Mona Ljungberg
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Kosovo i land og by (fortsat fra side 10 )

I hovedstaden Pristina bader  
børnene i hovedgadens springvand

Køer svaler sig i søens vand uden for byerne

Denis drikker
kildevand fra
bjerget.

Sommerfest i landsbyen Grncare, Kosovo

Hovedsageligt er det  kvinderne, der henter vand i brøn-
dene. Kvinder der laver mad og vasker tøj og gør rent.  
Ikke drengene. Mænd arbejder udenfor hjemmet, når 
der er arbejde, men de har normalt ikke huslige pligter. 

Når både mor og far arbejder, passer bedsteforældre 
børnene og i nogle familier passer børnene sig selv (Det 
sidste er nok mest et byfænomen. Det er kvinder, der 
malker køer, men dog mest drenge der sendes ud på 
markerne for at passe kvæg (hvis man har nogle dyr). 

I landsbyerne og hvor der er vinmarker (ofte italiensk 
ejede (alt i Kosovo er privatiseret og solgt til udlande), 
tager mange landsbykvinder ud og plukker druer for at 
bidrage til hjemmets økonomi, og for en meget lav løn. 
For almindelige mennesker i Kosovo er fattige. Og de 
fleste mennesker i Kosovo er almindelige. 

Generelt  er der en forventning om, at pi-
gerne forlover sig i 16-års-alderen, bliver gift 
som 18-årige og føder børn i samme alder. 
Hvis ikke forventningerne er fra forældrene, 
så er de der fra omgivelserne. Det kræver 
stort mod, som ung pige og kvinde, at stå 
imod og prioritere uddannelse og have 
ambitioner om en stilling med status og løn 
fremfor et tidligt ægteskab og moderskab. 
Piger, der vægter uddannelse og måske en 
erhvervskarriere bliver skulet  og stukket til. 
Folk snakker.  

De  af os (kvinder), der er gamle nok og har 
oplevet  Danmark før 1970’erne, kan nikke 
genkendende. Jeg siger dermed ikke, det er 
nemt at være dreng og ung mand i Kosovo, 
og slet ikke for de etniske minoriteter. Det 
kan være ganske hårdt. Men kvinder skal 
bare kæmpe dobbelt så hårdt for deres øn-
skefremtid i en kamp, der i forvejen er svær. 

Af: Mona Ljungberg
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Når nu vi var på de kanter:
Et par udflugter for unge udviste blev det også til

Et smut til stranden 
Vlore i Albanien

Venindesammenføring af Dalila til Ri-
jalda i Makedonien. Gensyn efter 6 år. 
Denis og Nelis i baggrunden var med.

Makedoniens præsident 
bruger alle skattepengene 
på skulpturer og spring-
vand, og lader folket sulte.  

Denis besejrer tyren. 

Tre hattedamer ind-
tager Skopjes gaderfra venstre: Rijalda, Mona, Dalila
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Frederik Berggren Smidt :
Næstformand i Mit Asyl.
Bor i Ryesgade, København
Er præst i Fredens og Na-
zareths kirke også i Ryes-
gade og er næsten nabo 
til Udlændingestyrelsens 
Københavnsafdeling- også i 
Ryesgade.

Midt i håbløsheden 
     er der et håb om at 
           tingene en dag vil vende.
”Vi demonstrer for at få vores familier til Danmark,” fortalte Omar, 
talsmand for de syriske flygtninge. ”Vi kan ikke holde ud bare at vente.”

I to omgange har udlændingestyrelsens placering i Ryesgade henover de 
seneste måneder bragt flygtningekrisen tæt på os i gaden. Første gang i juni, 
anden gang i august-september, hvor større grupper af syriske mænd havde 
slået sig ned i mindre telte for at gøre opmærksom på deres lange ventetid 
og adskillelse fra deres kære i og omkring Syrien.  

Dagene gik med at tale med os forbipasserende, skrive budskaber på ban-
nere og….vente. 

Flere lokale har vist dem venlighed og kommet med 
drikke, mad og andre fornødenheder og det er mit ind-
tryk, at de er blevet behandlet med respekt, selvom en 
beboer syntes de støjede lidt rigeligt under Eid-festen en 
fredag aften. 

Her i september blev flygtningene af politiet bedt om at 
fjerne deres telte. De kunne ikke længere sove på forto-
vet, men måtte gerne fortsat demonstrere i dagtimerne. 
En lille uges tid flyttede de derfor ind i Fredens kirke tæt 
på udlændingestyrelsen, inden de fik aftalt et afklarende 
møde med udlændingestyrelsen og kunne tage tilbage til 
hver deres asylcenter ude i landet.

 I kirken har det givet os anledning til at spørge os selv: 
”Hvad kan vi egentlig gøre, også fremadrettet?” 

Flygtningekrisen virker så uoverskuelig, 
at det er fristende at lukke øjnene og 
lade som om, at det ikke er et fælles 
problem. 

Men når menneskers nød kommer så tæt på, er det svært 
at forblive uberørt. 

For en tid blev flygtningekrisen en del af dagligdagen i vo-
res gade og sogn. Det kom tættere på, hvad det vil sige at 
måtte kæmpe for blot at kunne være sammen med dem, 
man elsker. Men der var også et håb at tage med videre. 
Midt i håbløsheden er der et håb om at tingene en dag vil 
vende. 

De syriske flygtninge havde ikke 
givet op. Det skal vi heller ikke. 

De syriske flygtninge tog fast ophold foran udlæn-
dingestyrelsen for at gøre opmærksom på deres 
familier

Syriske flygtninge



Alle Flygtninge
Vi var en lille gruppe sammen, og havde betalt ekstra for kun 
at sidde 15 i båden.

Da vi kom ned til stranden om natten, var der stuvende fuldt 
med mennesker og bådene blev tæt pakket. Vi ville ikke med 
og have vores penge tilbage, men det kunne vi ikke få. Der var 
mange som os, det havde betalt ekstra.

Vi indså, vi havde tabt vores penge, men ville under ingen 
omstændigheder med bådene. Men Menneskesmuglerne ville 
ikke lade os gå og trak pistoler og gennede alle i bådene.

Vi sad tæt pakket og sammenfoldet. Ingen kunne røre sig. 
Undtagen forreste mand.En af menneskesmuglerne tog med 
et lille stykke for at styre båden i den rigtige retning. Så hoppe-
de han af og svømmede tilbage i land. Forreste mand i båden 
fik besked på at styre og alle andre på at sidde helt stille for at 
båden ikke skulle kæntre. 

Det begyndte at blæse, og nogle blev bange og rejste sig. Vo-
res båd kæntrede. Jeg svømmede i land. Alle nåede ikke ind, 
og ikke alle blev reddet. Elleve i båden druknede. 

En flygtning, der har taget 
turen over havet, fortæller!
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Ayub Isaq med i Mit Asyls bestyrelse, hjælper også 
med at sortere tøj i organisationen Viomas Aid i Syrien. 
Unge danske muslimer leverer nødhjælp fra Danmark 
til krigens nødlidende i Syrien. 

Syriske flygtninge

Læs også rejsetillæg: ”De legale og de illegale” 
I følgeskab med flygtninge gennem Sydeuropa

http://www.asyllotto.dk/category/illegale/
http://www.asyllotto.dk/category/illegale/
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- ”Vi er helt klar. Im skal bare hjem til Dan-
mark” lød det fra Inger Støjberg, og videre:

” Det her handler ikke om at få en eller an-
den politisk sejr. Det handler om, at vi bliver 
nødt til at have retfærdighed i systemet. Så 
derfor er vi klar til at kigge på alle mulig-
heder, der kan betyde, at Im kan komme 
tilbage til Danmark”

(Citat fra Tv2, 13. november 2013)

Og Im kom tilbage

Når det drejer sig om en yndig lille pige 
med stor medie- og folkebevågenhed, er 
vi nødt til at have retfærdlghed i Syste-
met.

Når det drejer sig om en døvblind kvinde på 70 år, der er af-
hængig af omsorg fra sin søn og svigerdatter, men uden me-
die- og folkebevågenhed, løfter ingen en finger for retfær-
dighed i systemet. Selvom ingen finder det særlig sympatisk 
at sparke sin gamle hjælpeløse mor ud. Men det gør sønnen 
jo heller ikke. Det er Danmark, der gør det!

Forskellen på en lille hjælpeløs pige
med familiebånd i Danmark 
og
en ældre døvblind hjælpeløs dame
med familiebånd i Danmark

Tusind tak for støtte til Mit Asyls arbejde i 2015
Græsrodsfonden, 1. maj fonden, Gerda Laustsens fond, Gerda og Otte Bings mindelegat, 
Socialpædagogernes Landsforbund, Bodil Pedersens Fond, Andreas Harboes Fond og tak 
for alle bidrag fra enkeltpersoner og en særlig tak til Jannik Hastrup. 

Store og små bidrag tæller og hjælper mennesker med behov for hjælp. 



 Mit Asyls hjernevaskeri spuler din hjerne ren for politiske intriger, løgne og  spot
H j e r n e v a s k e r i e t
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Venligboerne på Facebook og udenfor facebook 
i byerne og i de små og store hjem har hurtigt 
udviklet sig til en folkebevægelse med grupper i det 
meste af landet.

Venligboerne

25.000 mennesker deltog i Folkevandring i Køben-
havn for en ordentlig behandling af flygtninge på 
folketingets åbningsdag d. 6. oktober 2015

DRs TV-avis fandt det ikke nævneværdigt. 

Det gør Mit Asyl. 

tilegnet Inger Støjberg og Dansk Folkeparti og 
mange andre

Psykologen og forskeren Robert Rosenthal gjorde 
i 1960’erne forsøg med lærere og skoleelever om 
hvordan forventninger påvirker menneskets ad-
færd og udvikling. På en skole udvalgt til forsøget, 
bildte han lærerne ind, at årets 670 nye skole-
elever inden skolestart havde fået testet deres 
intelligens (Iq). Rosenthal havde på baggrund af 
testresultaterne udarbejdet en navneliste. Ele-
verne med bedste testresultater, og særlig høj Iq, 
figurerede øverst på listen, og i bunden eleverne 
med dårligste testresultater, eller laveste Iq. 

Alle lærerne på skolen fik listen og elever øverst 
og nederst blev ligeligt fordelt mellem lærerne. 
Rosenthals Iq-opdeling var dog det pure opspind. 
Ingen af eleverne havde fået testet deres Iq inden 
skolestart, og det var rent tilfældigt, hvilke elever 
Rosenthal havde sat øverst på listen. 

Efter første skoleår fik alle elever målt deres Iq. 
Men selvom, det var rent tilfældigt, hvem Rosent-
hal havde haft placeret øverst på listen, havde 
disse elever efter første skoleår udviklet en langt 
højere Iq end eleverne nederst på listen.

Forklaringen kunne kun være: eleverne havde 
levet op til lærernes forventninger (og lærerne 
vel til Rosenthals). Eleverne var blevet mødt 
forskelligt og med forskellige krav alt efter,  hvad 
lærerne forventede sig af dem.  

Værd at være opmærksom på: over for menne-
sker generelt. Mennesker på flugt. Mennesker, 
der bekender sig til Islam. - Og også over for 
somaliske mennesker!!!!!

(Nb: Rosenthal gjorde andre forsøg, der viste 
samme resultat. 

Rosenthal-effekten 
eller

forventningernes 
selvopfyldende profeti

En menneskeret
Menneskerettigheder er for nogen
mennesker retten til at være statsborger i et land

Menneskerettigheder er for nogen
mennesker retten til et pas

Menneskerettigheder er for nogen
mennesker noget pjat

Menneskerettigheder er for nogen
mennesker retten til at pjatte

Menneskerettigheder er for nogen
mennesker noget andre mennesker har 

Eftersom de, der slås ikke vil slutte fred, og dem der forsøger at tvinge krigerne til at 
slutte fred, selv kommer op at slås, er alternativet til ikke at modtage flygtninge, at 
uskyldige mennesker dræbes af krig og sult og druknes i havene. Dødens lakajer venter 
ikke på, vi bliver klar til at tage imod. Det bliver vi nødt til at gøre os klart. 


