
SAMMEN LØSER VI INTEGRATIONEN 
Hvad gør udlændingepolitikken ved vores demokratiske 
selvforståelse? Hvilke konkrete tiltag gør det nemmere for 
flygtninge at blive selvforsørgende? Hvordan er hverdagen i 
udrejsecenter Sjælsmark? Det kan vi fortælle om til Folkemødet!

Trampolinhuset er et medborgerhus for asylansøgere, flygtninge og andre 
medborgere i Danmark. Vi deltager til Folkemødet for at dele ud af vores viden og 
erfaringer og blive klogere på særligt tre områder:

1) Paradigmeskiftet: Hjemsendelse eller integration?
Regeringen og DF er blevet enige om et ’paradigmeskift’ som betyder, at flygtninge 
i Danmark skal forberedes på hjemsendelse i stedet for integration. Vores 
erfaringer siger os, at det vil bremse både arbejdsgivere og flygtninges motivation 
til at fremme integrationen, og det bliver dyrt – såvel samfundsøkonomisk som 
menneskeligt og demokratisk.

2) Bæredygtig integration: Best practices
Vi har 8 års konkrete erfaringer med at bringe borgere tættere på arbejdsmarkedet. 
Mange af vores brugere har psykiske eller fysiske helbredsmæssige udfordringer, 
som begrænser deres udbytte af den gennemsnitlige integrationsindsats. Derfor 
skræddersyr vi et forberedende, helhedsorienteret forløb som tager højde for alt 
fra sproglig, uddannelsesmæssig, kulturel og faglig baggrund til behov for juridisk 
rådgivning, socialt netværk og demokratisk deltagelse. Metoden har vist gode 
resultater, som vi mener, kan kvalificere integrationsdebatten.

3) Børnene i asylsystemet
Trods gentagne rapporter om, hvordan tilværelsen i hjem- og udrejsecentrene 
Avnstrup og Sjælsmark påvirker børns mentale og fysiske sundhed, lever ca. 130 
børn på ubestemt tid uden mulighed for at gå i folkeskole, få hjemmelavet mad, 
eller deltage i fritidsaktiviteter og børnefødselsdage. Vi kender personligt mange af 
familierne, hvis beretninger belyser en række problemer ved den førte politik.



Vores eksperter

Hvis I er interesserede i et samarbejde, vil vi kunne stille op med:

Borgere med flygtningestatus, som via deres kommunale integrationsforløb er 
blevet visiteret til Trampolinhusets jobforberedende aktiviteter. De kan fortælle 
om deres møde med det danske integrationssystem, jobmarked og samfund, 
og bidrage med idéer til, hvad der skal til for at opnå selvforsørgelse for flere 
flygtninge i Danmark.

En afvist asylansøgerfamilie, som kan fortælle om hverdagen i centeret: Hvordan 
værelserne er indrettet, om kantineordningen, Røde Kors-skolen, fritidsaktiviteter 
mv. De kan også fortælle om deres håb og drømme for fremtiden, og om deres 
input til, hvordan asylsystemet kunne forbedres.

Morten Goll, grundlægger og adm. direktør i Trampolinhuset. Morten har i 8 år 
stået for den daglige ledelse af Trampolinhusets mangfoldige og tværkulturelle 
fællesskab. Han kan, med udgangspunkt i konkrete eksempler, fortælle om 
Trampolinhusets demokratiske metode, som sikrer stærke samarbejdsrelationer på 
tværs af kulturelle, sproglige og uddannelsesmæssige baggrunde. Morten stiller 
også op til debatter om udviklingen i dansk asyl- og integrationspolitik, og hvad 
denne betyder for vores demokratiske selvforståelse.

Tone Olaf Nielsen, grundlægger og programdirektør i Trampolinhuset 
og hovedstiller af Folkebevægelsen for asylbørns fremtids borgerforslag 
om at forbedre vilkår for afviste asylbørn. Tone kan fortælle om hjem- og 
udrejsecentrenes historie, konsekvenser og rolle som ’motivationsfremmende 
foranstaltning’ i asylpolitikken. I kraft af hendes daglige kontakt med mange af 
familierne i Sjælsmark og Avnstrup kan Tone også berette om hverdagen i centret 
og om, hvordan tilværelsen som afvist asylansøger påvirker familierne.

Simon Christensen, jobkoordinator i Trampolinhuset og bindeled mellem de 
borgere med flygtningebaggrund, som er i integrationsforløb i Trampolinhuset, 
deres kommunale kontaktpersoner, og virksomheder, som har tilbudt job eller 
praktik til en flygtning. Simon kan give konkrete eksempler på, hvad der virker og 
ikke virker i den konkrete integrationsindsats.

Yderligere info

Hvis I er interesserede i at snakke nærmere om et samarbejde, kan I kontakte 
kommunikationskoordinator Kajsa Böttcher Messell 
på kajsa@trampolinehouse.dk eller 50 17 46 64.
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