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Krigsflygtning efter 25 år i Danmark: »Nogle gange må
man stoppe op og sige tak«
»Jeg har muslimsk baggrund. Jeg oplever slet ikke Danmark på den måde.« Jasmin
Ibrisimovic vil ændre danskernes selvforståelse og siger nu sammen med flere andre
bosniere tak til Danmark for den varme velkomst.

Meget er sket siden Jasmin Ibrismovic kom til Danmark for 25 år siden med sin familie og 40-50 Deutsche Mark på
lommen. Han har den sidste tid været med til samle bosniere i Danmark, som næste weekend vil fejre den vellykkede
integration og sige tak til Danmark. Her ses Jasmin Ibrismovic på sin terrasse i lejligheden i Taastrup. Foto: Gregers Tycho.

  TEMA: FLYGTNINGEKRISE INTEGRATION BOSNIEN-HERCEGOVINA

KAARE KRONBERG JENSEN 

Var der boliger nok? Kunne dybt traumatiserede flygtninge indgå på arbejdsmarkedet?
Og ville de ødelægge danskernes syn på fremtidens flygtninge? Politikere havde dybe
panderynker, og danskerne så bekymrede til, da op mod 20.000 mennesker fra det
krigshærgede Jugoslavien skulle sluses ind i det danske samfund.

Det er nu 25 år siden.

I dag vækker 90'ernes store flygtningestrøm stadig opsigt. Den unge generation af
bosniere har overhalet etniske danskere på de videregående uddannelser, og en gruppe



FØLG 
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af bosniere er ved at gøre sig klar til noget så uvant som at fejre det, de betegner som en
succesfuld integrationshistorie. De vil sige tak til Danmark og danskerne. Tilbage står
spørgsmålet, hvorfor netop de bosniske krigsflygtninge blev en succes? Og kan den
overhovedet gentages? Her er historien om det bosniske møde med Danmark fortalt
gennem to generationer.


Jeg tænkte, vi skulle gøre os umage.

Jasmin Ibrisimovic, flygtning fra Bosnien

  
DEL 
CITAT

»13.000 bosniske flygtninge får asyl,« stod der med fede, sorte bogstaver. De bosniske
krigsflygtninge havde de foregående år fyldt aviser og fjernsyn. Var de flygtninge eller
indvandrere? Underforstået: Skulle de sendes hjem, når krigen tillod det, eller skulle
man gå i gang med at integrere dem i det danske samfund? Et politisk tovtrækkeri var
forbi, da da Jyllands-Posten i marts 1995 på forsiden kunne fortælle, at de ti første
bosniske familier havde fået et brev fra Direktoratet for Udlændinge, om at de kunne få
lov at blive i landet. Overskriften var, at mindst 13.000 bosniske flygtninge stod foran
permanent ophold.

25-årige Jasmin Ibrisimovic så avisen denne morgen. Han var ikke en almindelig
avislæser. Han boede på et asylcenter i Støvring syd for Aalborg og var en af knap
20.000 krigsflygtninge fra det tidligere Jugoslavien, som på det tidspunkt var kommet
til Danmark. Han var ankommet sidst i oktober 1992. Stort set uden tøj og med 40-50
Deutsche Mark på lommen. Nytårsaften samme år fulgte hans 21-årige kone Jasminka
med børnene; Dino på 20 måneder og Dzenan på tre måneder.
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Jasminka Ibrisimovic og Jasmin Ibrisimovic flygtede for 25 år siden til Danmark fra borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien. De har
boet i tre flygtningelejr, men bor i dag i Taastrup. De arbejder som henholdsvis souschef på Peder Lykke Skole i København og
lærer på Torstorp Skole i Taastrup. Foto: Gregers Tycho.
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Her ses Jasmin Ibrismovic, hans hustru Jasminka og parrets to børn ved flygtningecentret i Brejning. Billedet er fra 1993. Samme
år som familien fik midlertidig opholdstilladelse. Foto: Privat.

Efter godt to år og tre flygtningelejre i Danmark talte Jasmin Ibrisimovic et nogenlunde
dansk. Han forstod budskabet i artiklen. Eller budskaberne.

Nyheden varslede selvsagt en opgradering af det hvide plastikort, han havde fået
udleveret ved sin ankomst, hvor det fremgik, at familien var registreret i det danske
system. Det havde givet en midlertidig opholdstilladelse, der var forlænget fire gange.

Men Jasmin Ibrisimovic hæftede sig også ved det, han opfattede som en kritisk
undertone i artiklen. Nu fik bosnierne ret til at søge arbejde, uddanne sig, få bolig og
socialhjælp. Der ventede Danmark en stor opgave. Det ville uden tvivl give et kritisk syn
på de nyankomne krigsflygtninge. Damerne fra Røde Kors i asyllejren fortalte, at det
især kunne blive et problem at finde boliger nok. .

»Jeg tænkte, vi skulle gøre os umage, så vi var i stand til at retfærdiggøre beslutningen.
Nu må vi lige engagere os og blive gode til at fortælle om os selv og åbne op,« siger
Jasmin Ibrisimovic.

Unge bosnieres integration i Danmark er en succeshistorie



https://jyllands-posten.dk/indland/ECE7871965/Unge-bosnieres-integration-i-Danmark-er-en-succeshistorie/
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Et andet sted i Danmark, i Næsbyhoved-Broby, nordvest for Odense, boede femårige
Melcijana Salispahic i flygtningecentret, der blev kaldt 'Sahara'. Den lå øde med
omgivende marker blottet for huse. Træflis mellem barakkerne fik tilmed jorden til at
ligne ørkensand.

Mens bosniernes skæbne fortsat var uvist i Danmark betragtede Melcijana Salispahic
‘Sahara’ som en stor legeplads, hvor legekammeraterne var lige uden for døren, i det,
der først var telte, og siden blev til barakker. Hun så, hvordan de voksne grinede og
havde det sjovt de sene sommeraftner, hvor de spillede volleyball.

Hun vidste også godt, at forældrene forsøgte at afskærme børnene for de bekymringer,
de selv tumlede med, og selv om de boede klemt – 12 familier i en barak – så var det for
hende en god tid i den danske flygtningelejr. Melcijana Salispahics savn var først og
fremmest rettet sig mod hendes far, som endnu var i det krigsplagede Sarajevo.

Det passer sgu ikke

Melcijana Salispahics er i dag 31 år. Hun er selv blevet mor til et barn på 15 måneder.
Jasmin Ibrisimovic er 51.

Jasmin Ibrisimovic arbejder som lærer på Torstorp Skole i Taastrup. Børnene er nu 27
år og 25 år og har fået kandidatgrader i henholdsvis kemi og design og innovation.
Melcijana Salispahic arbejder som udbudskonsulent i Odense Kommune. Hun har
netop afsluttet sin volleyball-karriere, som blandt andet talte otte år som anfører på det
danske landshold.
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Melcijana Salisphahic var blot fem år, da hun kom til Danmark sammen med sin mor. Her ses hun som seks-årig til første skoledag.
Foto: Privat.

De står begge som et billede på en uvant integrationssucces i Danmark. Næste weekend
bliver den historie fejret med en bosnisk kulturfest, hvor en central del af programmet
er at sige tak til Danmark for modtagelsen i begyndelsen af 90’erne. Samtidig vil man
også vise, hvor godt det er gået. Jasmin Ibrisimovic søn har lavet en algoritme,
hvorigennem det er lykkedes at finde succesfulde bosniere via internettet. Der kommer
musikere og komponister fra musikkonservatorier, en koreograf fra Den Kongelige
Svenske Balletskole og administrerende direktører. Melcijana Salispahic kommer også.

Jasmin Ibrisimovic håber, at arrangementet ikke bare kan ændre fokus på
integrationen, som han synes altid dukker op i en negativ kontekst i dagens debat, men
også ændre billedet af danskernes selvforståelse.

Han husker en ferie i Tyrkiet, hvor et ægtepar undskyldte og bøjede hovedet, da
samtalen med andre gæster gik på, hvor racistisk Danmark er blevet. Det har intet på
sig, sagde Jasmin Ibrisimovic til gæsterne:

»Jeg brød ind. Jeg kunne ikke lade være. Det passer sgu da ikke. Jeg sagde: Jeg har
boet i landet i mere end 20 år. Jeg har muslimsk baggrund. Jeg oplever slet ikke
Danmark på den måde.«

»Vi skal fejre, at integrationen blev en succes for hele landet. For det system, vi sætter
så meget pris på. Det siger jeg også til mine 8. og 9. klasses elever i
samfundsfagstimerne, når vi diskuterer politik,« siger Jasmin Ibrisimovic.
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Melcijana Salisphahic betragede som lille pige de voksne spille volleyball i flygtningelejren Næsbyhoved-Broby. Siden fik hun
startet en ungdomsafdeling og fik en lang karriere på det danske kvindelige volleyball-landshold. Foto: Tim Kildeborg Jensen.

SÆRREGLER FOR FLYGTNINGE



Kilder: Ankestyrelsen og Rockwool Fonden.

Ifølge Ankestyrelsen indrejste 21.218 personer fra det tidligere Jugoslavien og fik
midlertidig opholdstilladelse i perioden 1992-1996.  

•

'Jugoslaverloven': I november 1992 vedtog Folketinget den såkaldte 'jugoslaverlov',
som indebar, at sagsbehandlingen om asyl for gruppen blev suspenderet i op til to
år. Jugoslaverloven gav flygtningene midlertidig opholdstilladelse, før en asylsag var
færdigbehandlet. Tanken var, at flygtningene skulle tilbage til deres hjemland. 

•

'Bosnierloven': I januar 1995 vedtog politikerne den såkaldte ‘bosnierlov’, der gjorde
den midlertidige opholdstilladelse permanent efter to år. Samtidig blev de bosniske
flygtninge tilbudt samme adgang til integrationsprogram, sociale ydelser etc. som
andre flygtninge. 

•

I løbet af 1995 og 1996 blev 17.500 bosniske krigsflygtninge tilladt ophold i
Danmark. 

•
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En undersøgelse fra Ankestyrelsen fra 2014 viste, at 51 pct. af de kvindelige bosniske
krigsflygtninge og efterkommere var i gang med en videregående uddannelse, hvilket
var ni procentpoint højere end blandt de etniske danske kvinder i samme aldersgruppe.
Blandt de unge bosniske mænd var tallet 37 procent mod 29 pct. for etniske danskere.

Undersøgelsen viste også, at de bosniske krigsflygtninge og deres efterkommere
generelt følte sig mindre diskrimineret end indvandrere og efterkommere fra ikke-
vestlige lande. Ligeledes har bosniere bedre danskkundskaber.

»I en flygtningesammenhæng er de meget bemærkelsesværdige, fordi vi er vant til, at
flygtningegrupperne klarer sig dårligere end andre indvandrere. De udgør absolut en
undtagelse. Det er også noget, der bliver diskuteret internationalt. Når man ser på
internationale statistikker, der viser, hvordan flygtninge over tid kommer i arbejde, har
der været diskussioner om, hvorvidt andre grupper, der er kommet til senere, vil ende
på samme niveau som bosniere. Men det tyder det ikke på, ved vi fra data i Norden,«
siger Marie Louise Schultz-Nielsen, seniorforsker ved Rockwool Fonden og
medforfatter til publikationen 'Flygtninge og asylansøgere i Danmark 1992-1996'.

Lektor emeritus Karsten Fledelius fra Københavns Universitet, som er ekspert i Balkan,
mener også, at de bosniske flygtninge været en integrationssucces: 

»De kom fra et sekulært land, og hvor der traditionelt er lagt stor vægt på undervisning.
Forældrene går enormt meget op i, at børnene skulle være der til første skoledag og
lære noget. Børnene skulle helst gøre det bedre end forældrene. Den civile kultur tog de
med sig fra det Jugoslavien, der gik i opløsning,« siger han og fremhæver, at de
bosniske flygtninge blev spredt rundt i landet:

»Det har stor betydning, for der kom de i kontakt med lokalbefolkningen. Mange af
dem er blevet i det lokale miljø.«

Fik forkærlighed for Danmark

I juni 1993 i forbindelse med sankthansaften foreslog Jasmin Ibrismovic, at asylcentret
skulle holde åbent hus efter borgmesterens tale. Det skulle give nysgerrige danskere
mulighed for at få noget af vide om, hvem de bosniske krigsflygtninge var, og hvorfor de
var i Danmark.

»Det var en åbning og blev fundamentet for vores kontakt med danskerne,« fortæller
Jasmin Ibrismovic, der selv fik et særligt forhold til en præst, der hver måned forærede
ham letlæselige bøger på engelsk om perioder i danmarkshistorien.

Som en blandt fire-fem flygtninge, som kunne tale engelsk, i en gruppe på 500, havde
Jasmin Ibrismovic travlt. Når danskerne kom til åbent hus, var det ham, der kunne
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oversætte, og når der ikke var åbent hus, gengav han præstens bøger for de andre i
flygtningelejren. 

I lejren fik beboerne, allerede inden de var sluset ud i det danske samfund, en
forkærlighed for landet igennem de små, letlæselige bøger på engelsk.

Halvdelen af Jasmin Ibrismovics hjemby var blevet brændt ned. Hans bedste venner
var blevet lemlæstede, andre døde. Flere i flygtningelejren kom fra koncentrationslejre.
Sidstnævnte gruppe var arbejdsgiverne skeptiske over for, men det var også dem, der
insisterede på at arbejde, da muligheden bød sig. For dem blev arbejde den bedste
medicin mod de voldsomme oplevelser, fortæller Jasmin Ibrismovic:

»En gruppe på 20 mennesker blev ansat på Danish Crown i Nørresundby. Det var et
svineslagteri, og mange havde muslimsk baggrund, men det var ikke noget, de tænkte
over. Der var vist ikke en eneste, der havde en sygedag.«

Melcijana Salispahic var sluppet ud af det krigsramte Sarajevo med den sidste konvoj i
1992. Det var kun kvinder, der måtte komme med, så Melcijanas far måtte blive i
Bosnien, mens hun sammen med sin mor, moster og to kusiner først kom til en
flygtningelejr i Kroatien og senere blev indkvarteret i 'Sahara'.
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Lige som mange andre unge bosniere, der stormer frem på de videregående uddannelser, er Melcijana Salihspahic et eksempel på
succesfuld integration. Hun er uddannet cand.merc.(jur.) og arbejder i dag som udbudskonsulent i Odense Kommune. Foto: Tim
Kildeborg Jensen


Måske har jeg ikke mærket, der var konflikter, fordi jeg var så ung, som

jeg var. Men det har stadig sat nogle spor, siden jeg havde sådan en
reaktion.

Melcijana Salispahic, flygtning fra Bosnien

  
DEL 
CITAT

I centret blev der også afholdt åbent hus-arrangementer. Der var frivillige danskere, der
kom med tøj til børnene og legetøj. Til gengæld lavede kvinderne i flygtningelejren mad
og kage til de besøgende. For Melcijana Salispahics mor og moster foregik
kommunikationen i starten på folkeskoletysk og tegnsprog. Alligevel lykkedes det at
komme helt tæt på et ægtepar, som Melcijana Salispahics i dag kalder sine
reservebedsteforældre.

Ægteparret var under et åbent hus-arrangement blevet så begejstret for en kage, at de
ville møde kvinden, der havde bagt den. Det var Melcijana Salispahic mor. Det blev
starten på faste ugentlige besøg, hvor også Melcijana Salispahics og hendes familie
besøgte ægteparret hjemme i deres hus.

»De tog os med hjem, lavede mad og hyggede omkring os, og så kørte de os tilbage igen.
Det var kæmpestort. Der var nogen, som inviterede os ind i deres eget hjem. Da mine
forældre senere købte hus, hjalp ægteparrets søn dem. De kunne jo ikke læse papirerne
fra advokaten. Det har ikke været en økonomisk støtte, men en støtte, som den man får
fra venner,« fortæller Melcijana Salispahic.

Efter et år i flygtningelejren kom Melcijana Salispahic i en modtageklasse i en rigtig
skole. Hun husker sproget som den eneste barriere, men som hun fortæller, kunne vi de
samme dyrelyde: »En hund siger det samme på bosnisk, som den siger på dansk.«

Som 11-årig, da Melcijana Salispahic sideløbende med skolen gik til gymnastik sammen
med sin veninde, fik hun i hallen øje på nogle, der spillede volleyball:

»Jeg sagde, ‘jeg kender den sport’. ‘Den spillede de i flygtningelejren'.«

Melcijana Salispahic og veninden forhørte sig, om der var et børnehold. Det var der
ikke, men et par sagde, de kunne spille med, hvis de havde lyst. Senere fik hun flere af
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sine klassekammerater med, og det blev startskuddet til ungdomsafdelingen i Tarup
Volley.

Lang ventetid

I dag er udlændingestramninger og den hårde tone i indvandrerdebatten
omdiskuterede emner. Men de bosniske krigsflygtninge undgik heller ikke at blive
centrum for en hed udlændingedebat.

Op til den såkaldte Bosnier-lov fra januar i 1995, der endte med at give mange tusinde
flygtninge permanent opholdstilladelse, var der frygt blandt de borgerlige partier om, at
den lempeligere lov kunne rykke ved den folkelige opbakning til flygtninge. Også den
daværende socialdemokratiske Aarhus-borgmester, Thorkild Simonsen, satte sig præg
på debatten, da han i december 1994 i Jyllands-Posten udtalte, at Glistrup (Mogens
Glistrup, stifter af Fremskridtspartiet, red.) var ved at få ret i sine advarsler om
udviklingen i antallet af indvandrere og flygtninge i Danmark.
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Jasmin Ibrismovics anelse om, at det ville kræve hårdt arbejde at vinde den folkelige
gunst, var også ganske rigtig. I bogen 'Bosniske krigsflyktninger i mediebildet: Nordiske
perspektiver' fremgår det blandt andet, at 77 pct. af danskerne i en Observa-
undersøgelse, foretaget for dagbladet B.T., foretrak, at de bosniske flygtninge fik
forlænget deres opholdstilladelse i stedet for at få en permanent opholdstilladelse.

I Ekstra Bladet udtaler en beboer tæt på et flygtningecenter, at flere af krigsflygtningene
både havde pænt tøj og ikke lignende nogen, der var på »nippet til at dø af sult, som
dem i Afrika.«  

»De første par år var ret forfærdelige. Man gjorde dengang, hvad man kunne, for at de
ikke blev integreret i det danske samfund. Man havde opfattelsen af, at de hurtigt skulle
hjem og være med til at bygge deres land op. Derfor skulle de endelig ikke falde til i
Danmark,« siger Karsten Fledelius og uddyber, at det største problem for bosnierne
var, at de ikke måtte lave noget.
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»De var meget motiveret for at blive integreret i det danske samfund,« siger han.

I publikationen 'Flygtninge og asylansøgere i Danmark 1992-1996' fremgår det, at
ventetiden i asylsystemet var længere for de bosniske krigsflygtninge end de syriske
flygtninge, der kom i 2015. Hvor flygtninge i gennemsnit havde ventet 713 dage på at få
deres sag afgjort i 1993 til 1996, så har de flygtninge, som kom ud i det danske samfund
i 2012 til 2016, kun ventet i 179 dage, fra de ansøgte om asyl, til deres opholdstilladelse
var givet.

Den lange ventetid hang sammen med en særlovgivning fra 1992, der gav
myndighederne mulighed for at udskyde behandlingen af flygtningenes
asylansøgninger i op til to år for asylansøgere fra det tidligere Jugoslavien.

»Bosnierne har klaret sig godt, og det er bestemt heller ikke dem, der har den laveste
ventetid. De fleste havde faktisk en lang ventetid på grund af Jugoslaver-loven,« siger
Marie Louise Schultz-Nielsen og peger på deres kvalifikationer som en central årsag til
succesen.

»De har haft nogle kvalifikationer med, der har været nemt omsættelige til det danske
arbejdsmarked. Der var mange, der kom med en erhvervsfaglig uddannelse. Det er ikke
så almindeligt blandt andre flygtningegrupper i Danmark. Kulturelt set er de heller ikke
så langt væk. Bosniere ligner mange andre danskere. Og det kan også være
medvirkende til, at de har klaret sig bedre « siger Marie Louise Schultz-Nielsen.

Karsten Fledelius peger også på, at det gamle Jugoslavien er et velfærdssamfund, der
ikke var så langt væk fra det danske. Men det allervigtigste er måske forældrenes
ambitioner på børnenes vegne, fortæller han.

»Bosnierne er i udgangspunktet et arbejdsomt folk, og de har ikke været bange for at
tage fat. De er også blevet opdraget med, at uddannelse er for alle, og et studium er
noget, man tager alvorligt. De har været meget aktive. De var også villige til at tage jobs,
som ikke hvem som helst synes var morsomme. De ville bare gerne arbejde og tjene
deres penge i stedet for modtage penge. De har ikke lyst til at ligge andre til last. Det er
en del af deres baggrund.«

I 2015 skulle Melcijana Salispahic til Malmø på en weekendtur med sin mand. Hun
ventede på toget på Hovedbanegården i København. Det var i dagene, hvor landet
oplevede den store strøm af flygtninge fra Syrien. Noget, Melcijana først ikke havde
tænkt over. En mand i en gruppe flygtninge henvendte sig til Melcijana og spurgte,
hvilket tog der kørte til Sverige. Melcijana Salispahic svarede manden. Kort efter vendte
hun sig om og græd.
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»Det ramte mig først der, selv om debatten havde været der er et stykke tid. Måske er
det, fordi man selv har været igennem det. Måske har jeg ikke mærket, der var
konflikter, fordi jeg var så ung, som jeg var. Men det har stadig sat nogle spor, siden jeg
havde sådan en reaktion.« 

For meget brok

Jasmin Ibrismovics var i maj blevet inviteret til 'Peacekeepers Day' af foreningen
Danmarks Veteraner. Han stod sammen med generaler og ambassadører og lagde en
krans for de faldne soldater.

»Den dag, da kom jeg til at fælde tårer. Jeg kom i snak med nogle, der havde været i den
del af Bosnien, hvor jeg kom fra. De fortalte mig om deres oplevelser i Bosnien og om,
hvordan deres liv var blevet smadret. Jeg har så meget sympati, respekt og forståelse
for de danske soldater, siger Jasmin Ibrismovic og uddyber, at netop veteranerne,
foruden Kongehuset, får overrakt en gave til den bosniske kulturfest.



Han flygtede til Danmark i 1993 med en rygsæk fuld af Lego: »Jeg har
kæmpet for at blive perfekt integreret, men jeg er stadig den fremmede i
rummet«

Jasmin Ibrismovics mener, at brok har fyldt alt for meget i integrationsdebatten:

»Der er nogle røde lamper, der er begyndt at lyse. Jeg ser nogle tendenser, som er i
kontrast til det, jeg føler. En gruppe nydanskere, der bliver større og mere synlig, og
som ikke føler, den har noget at sige tak til Danmark for, eller værdsætter det danske
system. Det gør mig bekymret,« siger han og uddyber: »Vores ønske var at vise, vi ikke
ville være en byrde for det danske samfund. Det blev ved med at presse os. Nogle gange
må man stoppe op og sige tak.«

Melcijana Salispahic giver sine forældres generation en stor del af skylden for, at
bosnierne har klaret sig godt.  

»Mine forældre viste mig vejen og støttede mig hele vejen igennem min skolegang og
min sport. For dem var det vigtigt, at vi fik en god tilværelse i vores 'nye' land. At vi kom
til at bo i et hus og fik etableret os i samfundet, hvor den nemme løsning måske var at
flytte derhen, hvor der boede andre, der lignede os mere. De har gjort alt for, jeg fik en
uddannelse, så jeg kunne klare mig.«
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