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Hvorfor flygter Afghanske mindreårige fra 

deres hjemland – asylmotivet?



Grunde til flugt. 

1. Privatretslige konflikter 

2. Politisk relaterede konflikter.

3. Vanskeligheder af humanitær karakter.



Privatretslige konflikter

 Forældres konflikt og risikoen for blodhævn.

 Jordkonflikter.

 Kønsrelateret forfølgelse.

UNHCR



Politisk relaterede konflikter

 Krigen i landet. 

 Etnisk og religiøse minoriteter.

 Forældrenes politiske forhold.

 Konflikt med myndighederne og/eller Taleban.

 Tvangsrekruttering til krig og 
selvmordsaktioner.

UNHCR



Vanskeligheder af humanitær karakter

 Mere tålelig fremtid.



Hvem er disse uledsagede flygtningebørn?

Antal af uledsagede Afghanske mindreårige i Danmark 
(2007-2010).

 2007 - 39

 2008 - 168

 2009 - 392

 2010 (25.11.2009-30.11.2010): 260 ansøgere.

(UNHCR 2009; Dansk flygtning hjælp 2011).



Hvem er disse uledsagede flygtningebørn?

 Gennemsigtige grænser (Europa). 

 Hazaraer (9 % af den afghanske befolkning).

Shiamuslimske minoritet.

Objekt for social diskrimination i Afghanistan. 

Internt forfulgt af talebanerne i Afghanistan.

Mange lever i eksil i Iran. 



Afghanske flygtninge i Iran

 Officielt registreret (en million). 

 Illegale indvandrere(to millioner). 

 Lever under kummerlige forhold.

 % flygtninge status

 Tvangsmæsig tilbagesendelse til Afghanistan. 



Flugtrute - eksempler på problemer og 

overgreb undervejs

 På egen hånd 

 Agenter – eller menneskesmuglere -



Flugten til Europa.

 Flugten til Europa begynder ofte i Grækenland, 

hvor børnene allerede har rejst til fods, med bus, 

lastbil eller på knallert fra Afghanistan og gennem 

Pakistan, Iran og Tyrkiet.



 Fængsles ved ankomsten til Grækenland og tilbageholdes 
under usle forhold 

 Mange sidder flere måneder i detentionscentre. 

 Børnene tilbageholdes ofte sammen med voksne. 

 De behandles som kriminelle og bliver tævet af politi. 

 Ganske få opnår flygtningestatus. 

 Får ikke behandlet deres sag som asylansøgere. 

 Bliver hemmeligt udvist til Tyrkiet. 

 Overladt til sig selv.



 De bor i papkassebyer. 

 Sover i parker. 

 Illegalt børnearbejde. 

 Fysisk og psykisk overgreb.



Flugtrute - eksempler på problemer og 

overgreb undervejs

 Og de har skjult sig bag frugtkasser og tøjstabler i 

lastvognstog i Italien. 

 Sultede undervejs.

 Sovet i parker i Paris.



Hvordan modtagelsen kan opleves af de 

uledsagede?

 Mistro

 Usikkerhed, utryghed, magtesløshed over et system 

man ikke kender

 6-12 måneder at få deres asylsag behandlet.

 Fremtiden er fortsat utryg.

 Får jeg ophold? Eller bliver jeg sendt tilbage?



Tak.


