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Historien om Sami - en solstråle
historie

Er det danske system svært at forstå ?
“Ja det er meget svært at forstå, fordi det er nyt og

I den seneste tid har vi, i Den Frie Rådgivning,

ukendt. Derfor er det meget svært at tilpasse sig.

lagt ekstra mærke til denne unge fyr - Sami.

Hvad gør du for at forstå systemet?

Sami er et kendt ansigt i rådgivningen, da han

“Jeg prøver at snakke med danskere og på den

ofte stiller op som tolk for andre brugere, som

måde lære systemet at kende. Og hvordan man

også kommer fra Eritrea, ligesom Sami. Sami er

bruger det.”

18 år og elev på Ungdomsakadamiet i Ungnord.

Hvad er din drøm i Danmark?

Han er enormt engageret og dygtig til dansk. Han “Jeg drømmer om at blive uddannet sygeplejerske
har været i Danmark i 2,5 år, men bosat i Odense og arbejde på et hospital.”
i 1 år og 11 måneder. Vi har spurgt ind til Samis

Sami er et godt eksempel på en flygtning, som har

historie og hans drømme, nu hvor hans liv har

mod på nye udfordringer, gør alt hvad han kan for

taget en drejning, efter ankomst til Danmark.

at integrere sig, og gerne vil gøre en indsats i sam-

Hvorfor kom du til Danmark?

fundet. Udover at være elev og tolk er han også

“Fordi jeg ikke havde frihed i mit hjemland, da

bestyrelsesformand i Etriansk Kulturforening. Det

vores præsident er diktator. Vi flygtede da jeg var er ikke ofte man ser Etrianere engagere sig som
Sami gør, da de er mærket af styret i Etriea og der5 år gammel, så jeg kan ikke huske så meget fra
Eritrea. I 2011 ankom vi til en asyllejr i Etiopien.

for er skræmte for alt hvor man står frem i lyset.

Og sidenhen kom jeg til Danmark alene.”

Det må siges at Sami er en frontfigur.

