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Undersøgelsen har også indhentet borgernes egne 
forslag til løsninger, som de mener vil kunne bidrage 
til at afhjælpe den utilfredshed, uvished og utryghed, 
som etableringen af udrejsecenteret afføder.

BORGERNES LØSNINGSFORSLAG 
Borgernes egne løsningsforslag kan
kategoriseres i fem overordnede temaer:

Infrastruktur. Flytning af busstoppested og 
indgangsport, ny beplantning rundt om ud-
rejsecenteret, etablering af gang- og cykelsti, 
bedre skiltning m.m.

Sikkerhed. Nærpoliti ved udrejsecenterets 
indgangsport, mere patruljering, direkte te-
lefonkontakt til fængselsbetjente i centeret, 
direkte alarmsystem til politiet, anvisninger 
fra politiet om et borgerdrevet operatio-
nelt setup, anskaffelse af privat vagtværn, 
sms-alarmsystem mellem borgere m.m.

Information. Dialogmøder med relevante 
myndigheder, information om de afviste asyl-
ansøgeres baggrund og forhold på udrejse-
centeret, anvisninger til asylansøgerne om, 
hvor de må bevæge sig i lokalområdet m.m.

Sociale aktiviteter. Rundvisninger og åbent 
hus på udrejsecenteret for borgere, aktive-
ring af de afviste asylansøgere, sportsaktivi-
teter på Sjælsølund Efterskole eller Udrejse-
center Sjælsmark m.m.

Løbende undersøgelser. Sikkerhedsvurde-
ring af udrejsecenteret og videre evaluering 
af de aktiviteter, der igangsættes.

Med afsæt i de bekymringer og den utryg-
hed, som lokalområdets borgere har, og de 
løsningsforslag, undersøgelsen har indhen-
tet, vil Nordsjællands Politi iværksætte en 
række tiltag, herunder forøge den politimæs-
sige opmærksomhed i området, afholde 
borgermøder og etablere en kommunika-
tionsplatform dedikeret til at skabe større 
tryghed i lokalområdet.
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”Vi frygter, at det ikke er gennemtænkt.”

”Hvad må vagterne gøre, hvis vi ringer op på
centeret og siger, at der er nogen i vores hus?”

”Man forsøger at beherske sig og ringer 114, men det 
bliver jeg jo ikke ved med, hvis de ikke vil

sende en politibil eller optage en rapport.”

”Jeg frygter, at nogen vil gribe til selvtægt.”

”De har ikke har noget at miste, og et dansk
fængsel er jo at foretrække frem for det, de er
på vej tilbage til.”

”Desperate mennesker gør desperate ting. Min datter 
får ikke lov til at løbe en tur uden overfalds-
alarm.”

”Jeg er ofte alene hjemme og kommer hverken
til at turde at være her eller til at turde ikke at
være her.”

”Vi frygter for liv og lemmer, og at der kommer en og 
skærer halsen over på os, når vi sover.”

UTRYGHED
Knytter sig til de følelser, 

som borgerne lever med, og 
dækker forhold som cente-

rets generelle effekt på
lokalområdet, trafi kale 

forhold, personlig sikkerhed, 
indbrud, overfald og ind-

trængning på privat grund.

UTILFREDSHED
Handler om borgernes

opfattelse af beslutnings-
processen vedr. placering af 

udrejsecenteret og dækker 
forhold som begrundelsen 

bag beslutningen, den
hidtidige etableringsproces 

og manglende borger-
inddragelse.

”Er det Danmark eller en bananstat, vi lever i?”

”Det er blevet trukket ned over hovedet på os.”

”Vi kan intet gøre, det er diktaturmetoder.”

”Måske man havde været mere engageret, hvis man 
var blevet inddraget fra starten af.”

I forbindelse med etablering af et nationalt udrej-
secenter på Sjælsmark Kaserne har Nordsjællands 
Politi fået gennemført en undersøgelse af borgernes 
bekymringer, utryghed og løsningsforslag.

Undersøgelsen er gennemført i uge 9 og 10 i 
2015 af den antropologiske analysevirksom-
hed Gemeinschaft.

I undersøgelsen er der interviewet borgere 
i først og fremmest nærområdet omkring 
udrejsecenteret. Derudover er der talt med 
borgere i Hørsholm, Usserød, Allerød og 
Blovstrød.

Undersøgelsen har haft til formål at tilveje-
bringe et generelt billede af de bekymringer 
og den eventuelle utryghed, som borgerne 
måtte opleve i forbindelse med etablering af 
udrejsecenteret og dets fremtidige tilstede-
værelse i området.

Det har ikke været hensigten at gennemføre 
en udtømmende undersøgelse. Under-
søgelsen er heller ikke en evaluering af 
beslutningsprocessen op til etableringen 
af udrejsecenteret. Det er heller ikke en 
risikovurdering af borgernes sikkerhed eller 
en undersøgelse af fordele og ulemper ved 
valget af placering.

Undersøgelsen er sammenfattet i det 
følgende. Hele undersøgelsen ligger på 
udrejsecenter.dk

BORGERNES BEKYMRINGER
Undersøgelsen viser, at borgerne i Sjæls-
mark Kasernes nærområde overordnet er 
både bekymrede og utrygge ved etable-
ringen af udrejsecenteret. Bekymringen 
og utrygheden aftager, jo længere væk fra 
centeret borgerne bor.

Nærområdet består af en sammensat grup-
pe af borgere. De fl este borgere er meget 
bekymrede, fl ere klart og utvetydigt utrygge, 
nogle ligefrem bange og enkelte på grænsen 
til angste.

Nogle borgere har arbejdet ihærdigt og vil 
fortsat arbejde ihærdigt mod centerets ek-
sistens. Disse borgere er ikke mindst stærkt 
utilfredse med beslutningen om centerets 
placering og processen bag og fi nder, at den 
er både utilstedelig og ligefrem et overgreb 
mod lokalområdet og dets beboere.

Andre borgere vil blot gerne have fred og 
leve videre, som om centeret aldrig var 
blevet etableret. Andre igen, og det er færre, 
er ikke specielt utrygge ved tilstedeværelsen 
af centeret. Endelig er der borgere i området, 
der på forskellig vis ønsker at bidrage til at 
skabe relationer til udrejsecenteret og dets 
beboere.

Undersøgelsen har identifi ceret tre afgøren-
de forhold for borgernes opfattelse og ople-
velse af udrejsecenteret, her eksemplifi ceret 
med udtalelser fra borgerne:

» Utilfredshed
» Uvished
» Utryghed

UVISHED
Drejer sig om fremtiden, hvor 
borgerne bl.a. er bekymrede
for, om myndighederne har 
styr på sikkerheden ved cen-
teret, og om, hvilke handle-
muligheder borgerne har i 
tilfælde af farlige episoder.


