
FAMILIER [-SAMMENFØRTE]

I 2015 kom der 39 flygtningefamilier til 
Aarhus Kommune   

- svarende til 134 personer

Der kom 129 familiesammenførte til flygt-
ninge til Aarhus Kommune i 2015  

ENLIGE

I 2015 kom der 244 enlige flygtninge til 
Aarhus Kommune

ULEDSAGEDE BØRN

I 2015 kom der 25 uledsagede flygtninge-
børn til Aarhus Kommune  

KARAKTERPROFILER
Flygtninge i Aarhus Kommune

For nyankomneflygtninge +17 år (÷familiesammenførte) i 2015 i Aarhus Kommune gælder at:
68 % er mænd og 32 % er kvinder

45% er fra Syrien, 20% er statsløse palæstinensere fra Syrien, 19% er fra Eritrea.
Resten fordeler sig på: Afganistan, Cameron, Congos Demokratiske Republik, Equador, Etiopien, Iran, Libyen, Rusland, Somalia, Tanzania, Statsløse palæstinensere.

Heraf har 8% ingen uddannelse, 45% har påbegyndt eller fuldført grundskole, 19% en erhvervs- eller gymnasial uddannelse og 28% har påbegyndt eller afsluttet 
en videregående uddannelse.

18% har aldrig haft et arbejde, 7% har været selvstændige erhvervsdrivende, 15% har haft en akademisk beskæftigelse, 10% har haft en landbrugsbeskæftigelse, 
50% har arbejdet med handel/service, håndværk eller anden beskæftigelse.

(Ovenstående tal er baseret på manuel optælling fra 2015 i MSB)



ENLIGE

BAGGRUND
De enlige flygtninge befinder sig i en midlertidig og kompleks situation, når det 
kommer til bolig, beskæftigelse, relationer i hjemlandet og nyt netværk i Danmark. Det 
gør dem sårbare ift. udsathed og ensomhed. De midlertidige bosteder kan for nogle 
være en stressfaktor, da det kan være svært at finde plads til privatliv og ro. 
Flere enlige ønsker at finde lønnet beskæftigelse, så de kan klare sig selv, og bo hvor 
de selv ønsker det og med nogle, de har det godt med. De oplever at være økonomisk 
begrænsede. De oplever dog, det er svært for dem at finde lønnet beskæftigelse på 
grund af, at deres dansk kundskaber ikke lever op til virksomhedernes krav.
Nogle enlige flygtninge føler sig ikke velkomne i Danmark. 

OPLEVEDE BEHOV
• At lære dansk
• At finde arbejde
• At opbygge et netværk - også til danskere
• Mere permanente og rolige boligforhold

OPLEVEDE UDFORDRINGER
• At blive ramt af ensomhed og sårbarhed
• At forstå og navigere i en markant anderledes kultur og arbejdskultur
• At kapere store mængder af information

ANTAL

I 2015 kom der 244 
enlige flygtninge til Aarhus 
Kommune



FAMILIER [-SAMMENFØRTE]

BAGGRUND
Som flygtningefamilie skal man begynde livet helt forfra i et nyt land med bl.a. nyt 
sprog, ny kultur, nye regler og normer. Børnenes velbefindende oven på flugten fylder 
meget sammen med ønsket om at kunne give børnene et godt og trygt liv, som ligner 
andre familiers. Familierne kan føle sig uligeværdige med andre danske familier, og de 
ønsker at bevise deres værd og føle sig mere accepterede. Nogle finder det skamfuldt 
at modtage penge fra det offentlige og drømmer om at kunne finde arbejde og 
forsørge familien. 
For familiesammenførte vil det familiemedlem, som er ankommet først til landet, 
være foran på sprog og kulturforståelse. Det betyder, familien har en, som kender til 
systemet og kan hjælpe resten af familien i gang. Det kan også betyde udfordringer, da 
rollefordelingen mellem forældrene bliver ulige.

OPLEVEDE BEHOV
• At kommunikere godt med myndigheder, institutionspersonale og arbejdsgiver
• Af finde sin plads og føle sig accepteret i danmark
• At lære dansk og finde et arbejde, så familien kan klare sig selv
• At kunne være en ’normal’ familie; give børnene gode oplevelser som andre familier

OPLEVEDE UDFORDRINGER
• At få dagen med transporttid, undervisning, familieliv og børn til at hænge sammen
• At lære det danske system at kende, så de lettere kan klare sig selv. 
• At få økonomien til at hænge sammen

ANTAL
I 2015 kom der 39 
flygtningefamilier til Aarhus 
Kommune   
- svarende til 134 personer

Der kom 129 familiesammenførte 
til flygtninge til Aarhus Kommune 
i 2015



ULEDSAGEDE BØRN

BAGGRUND
Overgangen fra asylcenter til det danske samfund er svær for de uledsagede børn. 
Mange påvirkes negativt af den lange sagsbehandlingstid og er konstant optaget af at 
få familiesammenføring. De er frustrerede over ikke selv at kunne gøre noget, for at 
forkorte ventetiden, og de kan have svært ved at se meningen med tilværelsen her. 
Flere ønsker at sende penge hjem, men har svært ved at finde arbejde. Nogle børn 
kommer fra en forsørger rolle, hvis eksempelvis faderen er død. De skal nu vænne sig 
til at blive set som et barn. Flere af børnene er præget af de traumatiske oplevelser fra 
rejsen, og det kan derfor være udfordrende at vinde børnenes tillid; de har svært ved 
at tro, at de voksne vil dem det godt.  
Der er stor forskel på, hvor meget de tidligere har gået i skole, og sammenholdt med 
andre udfordringer betyder det, at nogle derfor kan have svært ved at indgå i det 
danske skolesystem. 

OPLEVEDE BEHOV
• Afklaring omkring familiesammenføring

OPLEVEDE UDFORDRINGER
• At have tillid til de mennesker de møder
• At føle sig låst fast i en magtesløs venteposition
• At indgå i det danske skolesystem 

ANTAL

I 2015 kom der 25 uledsage-
de flygtningebørn til Aarhus 
Kommune  

21% piger
79% drenge


