Pressemeddelelse
Livet som uledsaget flygtningebarn set indefra
»Flygtning vil du altid være«, kunne være indledningen til denne bog.
For hvilken fremtid står flygtningebørn egentlig over for, når de havner
alene i Danmark? I Drengene fra Afghanistan sætter Kurt Wissendorf
Møller ansigt på seks uledsagede drenge og fortæller, med udgangspunkt i deres baggrund og historier, om deres vej gennem det danske
asylsystem.
Antallet af uledsagede flygtningebørn er steget de senere år i takt med, at antallet af
flygtninge på globalt plan er det højeste siden Anden Verdenskrig. Langt de fleste børn, der
ankommer alene til Europa, er teenagedrenge.
Disse drenge har krav på at blive behandlet som børn med behov for særlig beskyttelse, men
i stedet bliver de stillet over for en stressende asylprocedure, som de ofte ikke forstår, og
som blandt andet skal afdække, om de har fortalt sandheden om deres situation og alder. En
alder, der er altafgørende i forhold til både behandlingen af deres sag og selve deres ophold
på asylcentret.
Drengene fra Afghanistan fortæller historien om seks uledsagede flygtningedrenge: Mahdi,
Muthjaba, Tazkira, Shahab, Imal og Sadam. Hvorfor flygtede de? Hvad har de været udsat
for undervejs? Hvilke drømme og håb har de for fremtiden? Hvordan endte de i Danmark?
Hvordan håndterer det danske asylsystem de uledsagede? Hvor er de i dag?
Bogen giver et indblik i de faktorer, der fik børnenes forældre til at forlade deres hjemland
og ejendom. Den fortæller om, hvordan det kan gå til, at børn ender med at blive adskilt fra
deres familier. Og den viser, at det danske asylsystem – politisk såvel som i praksis – til tider
kan virke unødigt hårdt over for de mennesker, der kommer hertil.
Kurt Wissendorf Møller er lærer og psykolog (BA) fra Aarhus Universitet. Han er personlig
repræsentant for flere uledsagede flygtningebørn og har været aktiv i talrige foreninger og
organisationer på det social- og ældrepædagogiske område.
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