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En tankevækkende beskrivelse af at være flygtning 

Vi havde besøg af Mohammed Ibrahim, der indledningsvis fortalte om sin omskiftende ungdom,  

hvor han måtte begynde forfra flere gange i sit liv. Først da forældrene flygtede fra Palæstina til Beirut. 

Derefter med tog til Danmark hvor det første dansk han hørte var ”Næste station Vordingborg”. Efter en 

flytten rundt i Danmark gik turen med hans mor til Orlando i USA. Her startede igen et nyt liv med et nyt 

sprog. Efter tre år gik turen tilbage til Danmark, hvor et nyt kapital igen åbnede sig med helt nye forhold. 

Skole, venner og omgivelser. Det førte ofte til en opfattelse af ensomhed, og han lavede en lille sætning 

om det: 

”Man er aldrig alene om at være ensom.” 

I dag arbejder Mohammed i Greve Nord Projektet, hvor 

visionen er at gøre Greve Nord til et attraktivt sted at bo 

for nuværende og potentielle beboere gennem en 

styrkelse af området geografisk og demografisk. Et 

arbejde med de udfordringer, der er i at integrere 

forskellige kulturer i det danske samfund. Et arbejde, 

som han holder meget af, og som giver rigtig god 

mening. For mange af dem, han hjælper, må klare sig 

for meget små beløb. Og de har svært ved at navigere i 

det danske samfund. 

Han anbefalede os at se filmen ”Kingdom of Heaven”. Den er et aktuelt indspil i det nuværende 

højspændte forhold mellem kristendom og islam. Og den har et fredsbudskab til alle. 

Undersøgelser viser, at der er en del udbredte myter om indvandrere. Men virkeligheden er meget mere 

nuanceret Mange danskere tror, det går værre med integrationen, end de faktiske tal viser. Det skyldes til 

dels, at det kun er dårlige nyheder, der sælger aviser og bliver omtalt i radio og fjernsyn. Fx skyderier i 

Askerød, der også er ramte det kontor, hvor han arbejder. 

Mohammeds klare opfattelse er, at de der ikke vil Danmark, ikke skal være i landet. 

For livet er en række valg, og det er op til os selv at vælge. 

Med dannebrog på vores talepult fortalte han, at han følte sig som halv viking, og var 

taknemmelig over at bo i dette lille smørhul Danmark. Han elskede dansk mad, men 

ligesom jøderne spiste han ikke svinekød. Hinduerne spiser ikke køer, og i nogle 

lande spiser man hunde. Sådan er madvanerne forskellige fra land til land. 

Mange spørgsmål fra tilhørerne sluttede dagens emne. 

Tak til Mohamed for som nydansker at stille op med en flok gammeldanskere. 

Godt gået!  

https://arkiv.hemingwayclub.dk/s/CyFaLqQAy5ZjEB5

