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Ny bog giver ordet til de positive flygtningefortællinger
Flygtningestrømmen lægger pres på Danmark som aldrig før, og mediernes retorik
har tendens til at fremhæve de negative flygtningefortællinger. Tove Holmgård Sørensen tog som sagsbehandler i Herlev Kommune imod en gruppe flygtninge for 30
år siden. Nu har hun besøgt syv af flygtningene og fortæller i sin bog Hjemland, hvad
der siden er hændt dem.

For 30 år siden lavede man et forsøg i Herlev, hvor kommunen i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp boligplacerede en større gruppe
flygtninge og hjalp dem med hurtigt at blive integreret i lokalsamfundet. Tove Holmgård Sørensen var dengang sagsbehandler i Herlev, og
i sin nye bog Hjemland har hun samlet syv unikke fortællinger fra syv
familier, hun hjalp med at blive integreret i det danske samfund. I
Hjemland fortæller flygtningene om deres rejse, der både indebærer
flugt, modtagelse i et nyt land og 30 års hverdag i et andet samfund end
det, de er vokset op i.
Hjemland er skrevet til den almindelige borger, som gerne vil have et nuanceret
indblik i flygtninges liv og hverdag, så de positive historier også bliver hørt.
”Vi kan alle lære noget af fortællingernes hovedpersoner i Hjemland. Jeg håber, at
bogen sætter nogle overvejelser i gang hos læserne om, hvordan vi omgås hinanden
som medborgere, naboer og kollegaer, da det er de menneskelige relationer, der har
haft afgørende betydning for udfaldet af de syv flygtningefortællinger i bogen,” fortæller forfatteren til Hjemland, Tove Holmgård Sørensen.
”Vi taler utroligt meget om flygtninge. Det er desværre alt for sjældent, at vi får lov
til at høre fra flygtningene selv. Høre deres historier og oplevelser med at falde til i
et nyt land og et nyt samfund. Det råder denne bog bod på. Det er deres erfaringer,
der bærer bogen. Og det kan vi alle sammen blive klogere af,” supplerer generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, Andreas Kamm, der har skrevet forordet til Hjemland.
Tove Holmgård Sørensen håber, at bogen kan anvendes af studerende og praktikere, som beskæftiger sig med den aktuelle integrationsindsats, så erfaringerne
kan hjælpe både det danske samfund og de nye flygtninge, som kommer til landet
i dag.
Hjemland udkommer på forlaget EgoLibris den 30. august 2017. Tove Holmgård
Sørensen giver gerne interview og kan kontaktes gennem forlaget på e-mail
info@egolibris.com eller telefon 86 51 19 00.
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