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F l y g t n i n g e l i vInden afskeden 
valgte vi en stjerne.
Vores stjerne....

Mit asyl spuler din hjerne ren for politiske intriger og spot!!!!
Kik  ind  i  hjernevaskeriet
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Årsberetning maj 2016

I en tidligere 
fabrik i det 

græske 
Thessaloniki



Spuler rent for politiske intriger og  spot
H j e r n e v a s k e r i e t

– Vi ved godt  Mitasyls indsatser kun er nogle få 
dråber, der falder i det store elendighedens hav. 
Men det er dråber, der tit har gjort og stadig gør 
en stor forskel til det bedre i nogle menneskers liv. 

Udviste unge i Kosovo

Nogle af de mennesker, Mitasyl stadig betyder 
en stor forskel for, er unge mennesker udvist til 
Kosovo efter mange års opvækst i Danmark. 

Igennem årene har vi støttet først med rekrea-
tive ophold for børnene, og nu hvor de er unge, 
er nogle i gang med en god uddannelse med Mit 
Asyls hjælp. Du kan læse mere om de unge og 
deres uddannelsesforløb inde i bladet. 

En splittet familie samlet igen

Nogle andre mennesker, vi har betydet rigtig 
meget for, er en lille krigsramt syrisk familie, der 
i 2016 blev familiesammenført i Danmark med 
vores hjælp. 

Mohammad måtte i 2014 efterlade sin kone og 
tre små børn og kom efter en forfærdelig tur 
over havet og mange tusinder kilometers gåtur til 
Danmark. 

Selvom vi i Mit Asyls bestyrelse  for et par år siden 
(grundet udbrændthed) besluttede  at begrænse 
vores arbejdsområde til de udviste Kosovounge, 
blev det for svært ikke at forsøge at gøre en ind-
sats for Mohammad og hans familie. Du kan læse 
mere om Mohammed og hvordan det er gået 
inde i bladet. 

Mange stater behandler flygtninge 
som terrorister. Det kan vi i Mit Asyls 
bestyrelse ikke bare se på. 

Som alle bekendt er antallet af mennesker, der 
drives på flugt af krig og terror, steget voldsomt 
i de senere år. Det er også blevet ”god” kotume i 
mange europæiske stater, at behandle de mange 
flygtninge som ”terrorister” og bekrige dem i 
stedet for at række dem en hånd. 

I 2015 fulgte vi nogle af de mange tusinde men-
nesker og deres trængsler med at komme igen-
nem sydeuropa. Siden er der helt blevet lukket 
for grænserne i syd, så mange mange flygtninge 
er strandet i Grækenland og går der for lud og 
koldt vand. I 2016 besluttede vi derfor også at 
gøre en frivilligindsats for flygtningene, der ikke 
kan komme videre, og var nærmere bestemt i 
Grækenland. 

I 2017 vil vi gerne arbejde videre med at lave 
frivilligt arbejde for nogle af de mange krigs-
ramte mennesker.  Det er svært at afgøre, hvem 
der er hårdest ramt. Vi er ved at undersøge, hvor 
vi mener, vi kan være lige netop de par dråber, 
der kan gøre en stor forskel i til det bedre i nogle 
menneskers liv.  

Venlig hilsen

Samir, Frederik, Helin, 
Fanar, Ayub, Lise og Mona 

     Utroligt så meget grums og spot på så lille et område  
       Vi biver nødt til at tilkalde forstærkninger
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Det er dyrt at få trykt et blad i farver. 
Derfor har vi valgt farverne fra og at 
bruge pengene på hjælpeprojekter.  

Støttebidrag kan indbetales 
på vores konto i Merkur Bank. 
Reg.nr. 8401 - konto: 103 8399

Det koster tid og penge
at hjælpe

Mit Asyl og Støttekredsen
c/o: Mona Ljungberg
Skoleholdervej 41, 1. tv
2400 København NV

Tlf. 2883 1318
E-mail: kontakt@mitasyl.dk
www.mitasyl.dk
Se. nr: 27 25 63 68
Ansvarshavende for ”Flygtningeliv”: Mona Ljungberg

Både et medlemsskab og bidrag er af stor værdi!



De udviste unge i Kosovo
vi støtter med uddannelse

Tre gode nyheder

Første gode nyhed!
Denis, som med økonomisk støtte fra Mit Asyl 
(os og jer) er i gang med en sygeplejeuddan-
nelse, har været til vintereksamener og har 
bestået dem alle med højeste karakterer. 

Denis mangler endnu to år på universitets-
hospitalet i Sofia, førend Denis kan kalde sig 
sygeplejerske. Ved årskkiftet 2017 er vores 
kassebeholdning bla. brugt på, at betale for 
Denis’ næste semester. 

Dalila, der studerer engelsk på universite-
tet, har også bestået sine eksamener. Vores 
kassebeholdning er bla også gået til at 
betale næste semester og bøger for Dalila. 
Dalila bliver færdig med studiet  om 2 år.

Anden gode nyhed!

Tredje gode nyhed!

Camrbridge sprogskole, Lipjan, Kosovo

Magbule har bestod i
januar niveau 2 af sit 
tyskkursus. 

Mit Asyl betaler skole,
bøger og transport også 
i denne sæson. Vi håber
at finde penge også til 
efteråret. Lærdom er 
vigtig, men mindst lige så
vigtigt at Magbule nu
kommer ud og er sammen
med andre unge.



Det kniber med at få pengene til at slå til 

Har du ikke fornyet dit med-
lemsskab hos Mit Asyl, håber vi, 
at du vil forny det nu, eller give 
en ekstra skærv (ikke jer, der 
bidrager hver måned) så vi fort-
sat kan støtte de udviste unge i 
deres uddannelsesforløb og til 
at gøre deres uddannelser fær-
dige. 

Vi finder det vigtigt også at 
hjælpe nogle af de mange men-
nesker som er drevet fra deres 
hus hjem og land og er havnet i 
noget der ligner dødsriger ude i 
Europa. Og udenfor Europa. 

Støttebidrag og kontingent
Bankkonto: reg nr. 8401 konto 103 8399

Mobilpay: 2883 1318 

Mange hilsner Mit Asyl:
Helin, Frederik, Samir, Ayub, Lise, Fanar og Mona



En græsk myte er
dagens virkelighed

Jeg valgte ved årsskiftet 
2016/2017 at tilbringe en 
månedstid som frivillig 
hjælper i en græsk ind-
kvarteringslejr for flygtnin-
ge. Julemåneden, fordi jeg 
der havde tid. …… havde 
tid…. tid og kunne. 

Af Mona Ljungberg

Jeg tog til en lejr i byen Thessaloniki i det nordlige 
Grækenland. Men lejrene findes overalt i Græken-
land.

Fra det ene helvede til det andet

”Hades” er i dag mere end en gammel græsk myte. 
”Hades” er de store mørke fabrikshaller, som men-
nesker på flugt fra krig og tortur placeres i. I dagens 
Europa. Mennesker er levende begravet. I de mørke 
forhenværende fabrikshaller står nu hundredvis af 
små telte slået op. Udenfor tager vinden dem ofte. 
Under de sydlige himmelstrøg, flyver om vinteren is-
nende vinde rundt, der kan få en vinterdag i Danmark 
til at føles halvlun. Men måske er vinterkulden at 
foretrække for sommeren, hvor lejrene er en koge-
keddel, og foruden flygtninge invaderet af millioner af 
myg. 

Udenfor på en plads er opstillet nødtørftige skur-
vogne, som også huser flygtninge. Imellem hallen og 
skurvognspladsen er opstillet midlertidige festivaltoi-
letter. Hvordan folk gik på toilettet, dengang hal-
lerne blev brugt til fabrik, vides ikke. Men jeg kunne 
konstatere, at festivaltoilletter også kan løftes suse 
rundt med de græske vintervinde, så det bogstaveligt 
regnede ned med lort og pis. -  Men hvorfor klage! 
Så meget blæser det jo ikke hver dag. Og det er vel 
bedre end klyngebomber og kemiske bomber og snig-
skytter alle vegne og fængsler med tortur og ruiner og 
sult, som menneskene her er  flygtet fra. De skal ikke 
tro, de er kommet til himlen, når de er kommet ind i 
Europa, og det er der så heller ingen fare for, de tror.

Hvad laver man som frivillig:

I Softex-lejren, hvor jeg var, blev hovedparten af de 
frivilliges tid brugt på praktiske opgaver. Der blev sor-
teret indsamlet brugt tøj og sko og distribueret. Det

kræver faktisk meget arbejde. Der blev købt grøntsa-
ger ind og delt ud to gange ugentligt. Tæpper, hygi-
ejneting, bleer blev distribueret. For mig, der før har 
været frivillig i det tidligere Jugoslavien under krigen, 
var det underligt at opdage, at organisationer med 
lønnede medarbejdere ikke længere påtager sig den 
slags opgaver. For det er et hestearbejde, at skulle ud 
til alle i lejren og organiseringen, og burde i den grad 
være lønnet. Arbejdsdagen var 10 – 12 timer og for 
mange af os med 1- 2 timers transport hver vej. 

I mindre omfang var der også sociale/underholdende 
aktiviteter. En fritime til kvinder, hvor de kunne 
komme til et fælleshus og ordne hår og manicure og 
snakke. Et par ugentlige timer til leg med børn. Der 
blev også syet tøj, og et fotoprojekt. 

Kogegryden med vand er sat over bål til tøjvask 
og rækker ikke langt, når man har små børn. 
Det er et hårdt slid at vaske og holde sig ren i de 
græske lejre. 



Man observerer som frivillig  
og nogle af os skriver 

I et forsøg på at få lidt varme og for at lave mad, blev 
hver dag tændt mange bål rundt ved de mange telte i 
lagerhallen og udenfor ved containerne også fyldt med 
mennesker.  Børnene løber frem og tilbage om bålene 
og det er et mirakel, at antallet af alvorlige ulykker har 
været begrænset. En lille pige på 7 år, havde sin hånd 
bundet ind i bandage. Bandagen lignede hvad, der var 
indenunder. En bandage om en svært forbrændt hånd. 
En lille piges hånd. Pigen var faldet og landet med hån-
den i et af Softex-lejrens mange bål.

Yderligere: luften i fabrikshallen er tyk af sodpartikler. 
– Jeg kan ikke lade være med at tænke på, flygtningene 
har valget mellem at dø af kulde eller tidligt af lunge-
sygdomme fra de mange skadelige partikler. – Og jeg 
kan forsikre om, at på dødsattesten kommer ikke til at 
stå “forholdene i Softex-lejren” som dødsårsag, men alt 
muligt andet.

Jeg kan ikke lade være med at tænke på: her står hund-
redvis af telte slået op side om side.  Går der ild i et af 
teltene, vil ilden lynhurtigt sprede sig til de andre telte. 
Fabrikshallen er en stor brandfælle. Pladsen med con-
tainere udenfor også. En gnist og et enkelt vindstød, kan 
lynhurtigt få det hele til at stå i flammer. Folk vil være 
fanget af hegn og plastik og røg.

Ikke alle lejre i det græske Makedonien er så slemme 
som Softex-lejren. Men det betyder ikke, at de er gode. 
De er bare lidt mindre slemme. I nogle lejre, er der min-
dre træk i den dystre fabrikshal og lagt rockwoll udover 
teltdugen for at isolere mod kulden.

En Solstråle 
trængte ind

Selv en lille solstrålehistorie fra det græske ”Softex” 
lyser også på tristheden. Men jeg vil slutte min beret-
ning med en solstråle og et strejf af glæde.  En af de 
dage, der var som en første forårsdag, som vi kender i 
Danmark, hvor luften er mild og udtrykket i ansigterne 
bliver milde som luften.

I den mørke fabrikhal trængte en solstråle ind og lagde 
sig som en lyskegle ned gennem midterrækken af telte. 
Som på en første forårsdag, hvor børnene hopper af 
glæde, kom en lille pige løbende med gadedrengehop 
ned ad lyskeglen i hallen. Et splitsekund, der altid vil stå 
printet fast for mit indre blik. En lille pige, der hopper 
muntert ned af en lyskegle i en stor og ellers mørk og 
trist fabrikshal i dødsriget “Hades”. En solstråle, der 
trængte ind.

Jeg håber inderligt, at pigen og alle de andre børn en 
dag, og inden det er for sent, får et liv ude i lyset.

Dagens Solstråle i Softex-lejren



Sammen kan vi gøre noget
- Og gør det !!!!!!
Af Mona ljungberg

For to et halvt år siden blev Mohammad tvunget til 
at efterlade sin kone og tre små børn i Syrien.  De 
har været umådeligt heldige ikke at blive fundet af 
regimets militser og ikke at blive udslettet i krigen. 
Alternativet til deres skjul var, at hele familien 
skulle tage den farlige tur i gummibåd over havet til 
Grækenland.

Efter en spadseretur på ca. 3000 km.

Mohammad tog afsted i sommeren 2014 og efter 
en meget lang gåtur igennem det meste af Europa, 
endte han efter et års tid  i Danmark. Mohammad er 
både krigsramt og forfulgt af det syriske regime, og fik 
rimeligt hurtigt tilkendt asyl. Men derfra er det  gået 
uendelig langsomt med sagsbehandlingen af Moham-
mads ansøgning om familiesammenføring af sin kone 
og sine tre små børn.

Den-langsommelige-sagsproce-
dure for-mennesker i livsfare.

I december 2015 indgav Mohammad ansøgning om 
familiesammenføring. I april 2016 gav Udlændingesty-
relsen lyd fra sig, og meddelte at oversættelse af mo-
hammads vielsesattest (oversat til dansk af Moham-
mads bekendt) skulle være oversat af en autoriseret 
tolk med stempel, og at ventetiden på sagsbehandling 
i øvrigt nu startede forfra i og med at ansøgningen så 
ikke havde været fyldestgørende.

Det er nemlig, hvad der sker. Ansøgningsskemaerne er 
et helvede at udfylde, der sker let småfejl. Mohammad 
havde haft en dansker til at hjælpe sig, og alligevel 
var der altså fejl. - Og for hver fejl bliver ansøgningen 
banket tilbage til start og skal ligge 7 mdr. igen. - Og så 
finder styrelsen måske en ny fejl og så fremdeles.

I juni 2016 gik jeg (Mona) fra Mit Asyl ind i familiesam-
menføringssagen. Jeg startede med at rette hen-
vendelse til Udlændingestyrelsen, der ikke svarede, 
og derpå med at klage til Ombudsmanden over den 
langsommelige sagsbehandling og manglende svar på 
henvendelser. Ombudsmanden indstillede til Udlæn-
dingestyrelsen at svare og give en tidsramme, og til 
mig at klage til ministeriet som første klageinstans.

Djævlen ligger begravet i et Kafkask system
Ombudsmandens indstilling til udlændingestyrelsen 
foranledigede dem til at svare mig, men ikke til at få i 
gang med sagsbehandlingen. Efter endnu lidt skriveri 
frem og tilbage meddelte Udlændingestyrelsen,

at de nu mente sagen oplyst, men nu også betrag-
tede den som kompliceret, og at komplicerede sager 
har ekstra lang sagsbehandlingstid, og at ansøgnin-
gen dermed ikke kunne forventes behandlet førend i 
februar 2017. - Hvorfor sagen nu pludselig blev sær-
ligt kompliceret, det meldte styrelsen ikke noget om.

Chancen for at overleve
i en tætpakket gummibåd

på havet
er større end i Syrien



Jo længere tid udlændingestyrelsen er om at behand-
le en sådan ansøgning, jo større blev risikoen for at 
Mohammads kone og børn ville blive dræbt i Syrien. - 
Og det er jo netop af sådanne grunde, at flygtninge er 
tvunget til at tage den farlige tur over havet og betale 
menneskesmuglere i et forsøg på at overleve.

Udlændingestyrelsens ”komplicerede” svar foranle-
digede en ny klage fra mig til Ombudsmanden, med 
kopi til Udlændingestyrelsen og Ministeriet. I klagen 
skrev jeg til Ombudsmanden, at det jo altså er en 
politisk bestemt procedure, hvordan udlændinge-
styrelsens ansatte skal behandle ansøgninger om 
familiesammenføringer. Det er ikke en procedure 
sagsbehandleren på gulvet beslutter.  Sagt med andre 
ord: Når ombudsmanden kun kan henvise til at klage 
til ministeriet, er man reelt henvist til at klage til ”ræ-
ven der vogter på gæssene”. Det er jo hele systemet, 
det er galt med.

Sagsbehandlingen kom igang

Få dage efter min anden klage til Ombudsmanden, fik 
Mohammad pludselig tilkendt familiesammenføring i 
Udlændingestyrelsen og skulle ikke længere vente til 
februar. - Siden gik alting stærkt. Mohammads kone 
og børn blev lykkeligvis smuglet ud af Syrien igennem 
hans kontakter.

Vi gik et par stykker sammen og på en weekend 
lykkedes os over facebook fra nogle af de mange 
hjertevarme mennesker, der også findes i Danmark, 
at samle 12.000 kr til familiens rejseudgifter til Dan-
mark. Visa og udrejsetilladelse fra Tyrkiet gik tjept og 
smertefrit igennem, Ambassaden har opført sig ek-
semplarisk, og i lørdags (12.11) kunne Mohammad og 
hans kone og børn endelig gense hinanden i kastrup 
lufthavn efter 2 lange års adskillelse og flugt.

Hvad med alle de andre ....
mohammader og deres koner og børn?

Det endte godt for Mohammad og hans familie. Men 
hvad med alle de andre Mohammader, der må vente 
og hvis koner og børn er i stor fare for at blive dræbt. 
Udlændingestyrelsens langsommelighed er aktiv 
dødshjælp til truede mennesker, der bør have en 
chance for at overleve og leve.

Ombudsmanden valgte at afvise at gå ind i min klage 
over sagsproceduren og de ansvarlige for den. Jeg er 
ikke i tvivl om, at det er rigtigt, hvad jeg påstår: Det er 
en kafkask procedure hele systemet, og Ombudsman-
dens henvisninger til ministeriet som klageinstans 
holder bare kafka-systemet kørende. - I Tamilsagen 
mange år tilbage, som netop handlede om unødven-
dig langsommelig sagsbehandling af tamilers ansøg-
ninger om

familiesammenføring, og i ventetiden blev familier 
slået ihjel, blev ulovligheder og mangel på moral over 
for de arme mennesker afsløret ved et tilfælde af en 
hemmelig fax, der kom for dagens lys.

Der sker næppe i denne omgang anno 2016. Siden 
er offentlighedsloven ændret, så det er umuligt at få 
aktindsigt og kontrollere, hvad der foregår i ministeri-
er af lunkne aftaler. Vi ser, hvordan skiftende regerin-
ger omgås og manipulerer med oplysninger, som de 
ikke ønsker frem, hvad enten det gælder mangel på 
en håndsrækning krigsramte truede mennesker, Gylle 
i Landbruget, nye politiskoler og hvad ved jeg snart. 
- Og altså også, når det gælder menneskers ret til 
beskyttelse og til at leve sammen med deres familie.

Er du en af dem, der siger, der er så mange….
Du har ganske ret, der er mange, der har brug for 
vores hjælp og en ”Shindlerliste”. Meget få af de 
mange, når til Danmark. – Og at der er mange, be-
tyder ikke, at vi ikke skal gøre alt hvad vi kan for at 
redde menneskeliv. Og jo flere vi er, der står sammen, 
jo flere mennesker kan vi redde og hjælpe.
Sammen kan vi gøre noget, som vi ikke kan gøre hver 
for sig.

Vi har gjort det! Og vi gør det også i fremtiden!

Mona Ljungberg
Forkvinde MitAsyl.dk

**************************

Et lille hep 
til Venligboerne 
København og omegn

Venligboerne er en facebookgruppe og meget mere 
end det. Venligboerne er også en folkebevægelse. 
Det koster ingen penge at være med. Der forventes 
ikke andet end, at man er venlig. 

Som i alle bevægelser er nogle meget aktive og 
initiativtagere. Fantastiske mennesker. 

Venligboerne er også et venligbohus inde midt i 
byen. Her er mange aktiviteter, alle kan komme og 
være med, når de kan. Det koster ingenting, man 
skal bare være venlig. 

Men man kan jo også bare være venlig i hverdagen. 
Var alle det, ville verden se meget anderledes ud 
end den gør. Man kan altid starte med sig selv. Gør 
vi alle det, så spreder venligheden sig. - og ok man 
kan godt have en dårlig dag, men så er det godt, at 
man kender nogen, der er venlig :-) 



Valg af Bestyrelse

Mona Maria Ljungberg:

Har været med fra starten og er 
stifter af foreningen for 15 år siden 
efterhånden. Motto: Handling ska-
ber forvandling!!!!!!!

Ayub Isak

Har været med i Mit Asyl i  2 
år, og er foreningens kasserer 
og regnskabschef, når jeg har 
fri fra DTU og mit studiejob. 

Fanar Amer Gole

Har været med i Mit Asyls bestyrelse 
i 2 år, i det første år som suppleant 
og i det seneste år som fuldt med-
lem. Er mødeindpisker, når jeg ikke 
er ude at mure huse op. 

Helin  Shaker

Har været med i Mit Asyls besty-
relse i 2 år. I det seneste års tid 
på barselsorlov, men er nu til-
bage igen og starter forhåbentlig 
snart frisørsalon. 

Samir Behric:

Har været med fra starten, 
og er medstifter af forenin-
gen for 15 år siden.  Jeg er 
referent og statistikker i for-
eningen og på mit arbejde. 

Valgt som suppleanter

Lise Ina  
Berggren Smidt:

Har været med suppleant 
til bestyrelsen i forenin-
gens 15 år. Endnu har det 
ikke været nødvendigt at 
træde til i bestyrelsen. 
Folk er pligtopfyldende og 
passer deres post



Fremtidsvisioner 

• Følge/støtte udviste unge i Kosovo til deres færdiguddannelse (helt konkret endnu 2 år)

•Giv en hånd og gerne en brønd til en landsby i Somalia (Vi undersøger muligheden)

•Flygtningearbejde i Sydeuropa

•Verdenskoncert for fred

Regnskabets time:
Årsregnskab 2016
Indtægter
 
Bankbeholdning 1.1.2016        6.651,42 
Medlemskab og støttebeløb til projekter udviste unge og flygtninge i Dk              41.702,45 
Legater og fonde                       8.000,00 
Støttebeløb til frivilligarbejde flygtningelejre i Grækenland                  5.615,00 
 
Samlede indtægter 2016                  61.968,87  kr. 

Udgifter:
 
Uddannelsesprojekt udviste Kosovoflygtninge                   29.022,79 
Frivilligarbejde og støtte til strandede flygtninge i Grækenland    7.307,92 
Støtte til nyankomne flygtninge i Danmark                 14.221,11 
dokumentationsprojekt om asylsagsforvaltningens følger       824,48 
Administrativt: Bankgebyrer, mødeudgifter, El     4.846,14 
 
Samlede udgifter 2016                    56.222,44 kr

Bankbeholdning 31.12.2016 overført til 2017                                                            5.746,43 kr. 
(Indtægter 49468,87 kr - udgifter 43795,83 kr) 

Bankbeholdning pr. 21.4.2017 kr. 2480,48

Tak til:

Græsrodsfonden
Socialpædagogernes Landsforbund
medlemmer og alle andre privatpersoner, der har støttet



Mit asyl er de få dråber, der tit har gjort og stadig gør en 
stor forskel i nogle menneskers liv. 

Vi forsøger ikke at hjælpe alle. Vi forsøger bare at hjælpe 
nogle af verdens mest udstødte og katastroferamte 
mennesker så godt vi kan, hvor vi kan. 

For de mennesker, der er i klemme, drejer det sig 
ofte om deres liv eller død. - For nogle unge menne-
sker udvist af Danmark også  om uddannelse og en 
lysere fremtid. 

Mit Asyl er politisk uafhængig og modtager ikke 
statsstøtte.

MIT ASYL

Ingen mennesker bør druknes

Mange mennesker drukner i havene under flugten fra krig og nød. 
Mange mennesker overlever også, og reddes ind til Italien. 

Modviljen til at hjælpe er årsag til at mennesker på flugt fra krig og nød druknes i havene. 
Vi er alle nødt til at hjælpe, og håber du også vil give et bidrag. 
Ingen mennesker bør druknes i havene!!!!!!

Støttebidrag:
Bankkonto: reg nr. 8401 konto 103 8399

Mobilpay: 2883 1318 
 

Kontakt: post@mitasyl.dk


