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DEBATMØDE 

Syg af lejrlivet:  
Menneskelige og medicinske konsekvenser af langvarige 

ophold i de danske asylcentre 

Fredag d. 19. juni fra kl. 16–18:30  
CAMP (Center for Migrationspolitisk Kunst),  

Trampolinhuset, Thoravej 7, DK-2400 København NV 

Det nyåbnede udstillingssted CAMP (Center for Migrationspolitisk Kunst) beliggende i hjertet af 
Trampolinhuset: Copenhagen Refugee Community inviterer til debatmøde om livet i de danske asylcentre, 
og hvilken indvirkning langvarige ophold i centrene har på beboernes helbred. 

Folk, der søger asyl i Danmark eller har fået afslag på asyl, indkvarteres i asylcentre rundt omkring i landet, 
mens deres sag eller udvisning behandles af myndighederne. Nogle venter måneder, andre flere år, men 
fælles for alle er, at ingen ved, præcis hvor længe de skal opholde sig i asylcentersystemet. I centrene er der 
meget få aktiviteter og uddannelsestilbud, og ønsker man at bo eller arbejde uden for centret, kræver det 
særlig tilladelelse fra myndighederne. Sundhedsmæssige undersøgelser peger på, at mange bliver syge af 
ventetiden, uvisheden, inaktiviteten og følelsen af ikke at kunne kontrollere sit eget liv, og at mange års 
ophold i centrene uden afklaring fører til forskellige permanente lidelser. 
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Murtaza Ali Jafari, fra serien Knots (2013) . 
En række tegninger lavet under kunstnerens ophold i et australsk detentionscenter  

efter at være kommet til landet som flygtning fra Afghanistan
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Debatmødet er for både asylansøgere og danske statsborgere, flygtninge og andre medborgere i Danmark 
og vil gennem en række sundhedsfaglige, journalistiske og kunstneriske indlæg se nærmere på fakta og 
løsninger på den dårlige helbredstilstand i de danske asylcentre. Er svaret at forkorte opholdstiden, skal 
asylcentrene helt nedlægges, eller skal vi sætte ind helt andre steder? 

Program:  
16–16:15:  Velkommen / v. Frederikke Hansen & Tone Olaf Nielsen (CAMPs daglige ledere) 
16:15–16:35:  “Reporting from inside the Danish asylum centers”/  oplæg v. Yechiela Pojanamesbaanstit 
  (asylaktivist, journalist ved asylansøgermagasinet New Times og beboer i Center Samsø) 
16:35–16:50:  “Camp Time” / en kunstnerisk øvelse af Dady de Maximo (kunstner-journalist og  
  modedesigner) 
16:50–17:10:  “Sundhedsmæssige konsekvenser af langvarige ophold i de danske asylcentre”/ oplæg v. 
  Ebbe Munk-Andersen (Cheflæge i Dansk Røde Kors’ asylafdeling) 
17:10–17:25:  “The Blackgirl on Mars Project” / performance af Lesley-Ann Brown m. Martin Ollivierre 
  (freelance skribent og performance kunstner)  
17:25–18:  Debat 
18–18:30:  Folkekøkken i Trampolinhuset 

Debatmødet foregår på engelsk og ledsager CAMP's udstilling Lejrliv: Kunstneriske refleksioner over 
flygtninge- og migrantforvaringens politik, som er ekstraordinært åben under debatmødet fra kl. 18–20. Der  
er gratis adgang til både debatmødet og udstillingen. 

CAMP og Camp Life er støttet af Statens Kunstråd / Knud Højgaards Fond / Bispebjerg Bydelspulje / 
Billedkunstnernes Forbund / Migrationspolitisk pulje / Sport Dres / Vordingborg Kaserne 
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