PRESSEMEDDELELSE:
Røde Kors og Immigrantmuseet i unikt samarbejde
Immigrantmuseet åbner midlertidigt "filialkontor" i Center Sandholm. Formålet er at samle
beretninger fra de nyligt evakuerede afghanere. Samarbejdet kan udbygges til også at
omfatte andre nyankomne asylansøgere og flygtningegrupper i fremtiden.

Uventede vandringer opstår, rejser spørgsmål og forsvinder igen. Migration er både flygtigt
og foranderlig. Men hver gang efterlader de, der kommer til Danmark, spor i vores
samfund. For at skærpe vores samfundsforståelse skal netop de spor fra nutidens
migrationer dokumenteres men også diskuteres og sættes i perspektiv.
"For museet er det vigtigt at være til stede der, hvor historien udfolder sig. Derfor giver det
rigtig god mening for vores dokumentationsarbejde, at vi er fysisk til stede i Center
Sandholm. På den måde kan vi være med til at lægge historien om de evakuerede
afghanere frem og bevare den for eftertiden som en del af vores fælles danmarkshistorie",
fortæller Museums- og arkivchef Cathrine Kyø Hermansen, Immigrantmuseet. Hun
fortsætter:
"Migration er et emne, som altid er aktuelt for vores samfund. Når nye hændelser på
migrationsområdet opstår, gør museet en stor indsats for at indsamle vidnesbyrd,
dokumentere udviklinger og sætte hændelserne i perspektiv til både samtid og fremtid.
Situationen omkring de evakuerede afghanere er på mange måder allerede historisk.
Derfor bygger vi et fundament af samtidsindsamling, som både nu og i fremtiden kan
hjælpe os med at forstå situationen."
Der er første gang, Røde Kors på den måde indleder et samarbejde med et museum.
"Både for vores afghanske beboere og for os i Røde Kors er det en helt oplagt mulighed
for at bidrage til historie-fortællingen. I tilfældet med de evakuerede fra Afghanistan kan
den enkeltes beretning være en vigtig brik i arbejdet med at indsamle viden. Samtidig kan
de på den måde være med til at skabe forståelse for deres situation og de voldsomme
begivenheder, som betød at de på ganske kort tid måtte forlade deres land. Nogle af de
afghanske beboere har lange universitetsuddannelser med i bagagen. For dem er det et
ekstra plus at nogle af dem bliver inddraget i forløbet”, fortæller Chefkonsulent i Røde Kors
Maja Rettrup.
Helt konkret udmønter samarbejdet sig i, at Immigrantmuseet opretter et midlertidigt kontor
i Center Sandholm, således at medarbejderne bliver en kendt del af de evakueredes
hverdag. Det er selvfølgelig helt frivilligt for afghanerne, om de vil medvirke eller ej,
ligesom det er op til dem, om de vil deltage med navn og billede, eller om det skal være
anonymt.

Røde Kors bidrager med rådgivning og formidling af kontakt til afghanske beboere, der er
interesserede i at medvirke. Indsamlingen af viden kommer til at ske i en længere periode.
Efter de første samtaler vil den samme gruppe af afghanere blive kontaktet igen om seks
måneder.
Immigrantmuseet har første dag i Center Sandholm onsdag den 8. december.

