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Vejret i dag
Mulighed for ret solrigt vejr først på
dagen, men senere skyet med lidt
regn hist og her. Temp. mellem 3 og
7 grader med svag til frisk vind fra
forskellige retninger.

 ➤Konfrontation

 ■Asylcenter Holme
gaard har nultolerance 
over for kriminalitet, 
men logistik og drifts
chef Ulrik Pihl mener 
ikke, at centeret har 
et medansvar for at få 
anmeldt voldtægter 
mellem asylsøgere til 
politiet.

 ■Vi har kilder, der uafhængigt 
af hinanden fortæller om vold-
tægter og overgreb på Holme-
gaard og i Humble. Hvordan 
kan det være, de overgreb al-
drig er blevet meldt til politiet?
- Jeg har lyst til, at vi skiller 
tingene ad. I overgrebene på 
børnecenteret er det perso-
nale, der er mistænkt for at 
have krænket børn seksuelt. 
Det er politianmeldt. Bør-
nene har fået den hjælp, de 
skal have. Personalet blev 
bortvist. Vi har handlet ef-
ter forskrifterne, selv om vi 
beklager, at vi begik den fejl, 
at vi ikke indberettede det til 
Udlændingestyrelsen i første 
omgang. 

- I forhold til Asylcenter 
Holmegaard og de overgreb, 
du fortæller om, er det sket 
imellem voksne asylsøgere. 
Det ligger lidt før min tid 
som chef. Men sådan som det 
var dengang, og sandsynligvis 
i høj grad stadigvæk er, når 
der er tale om voksne, og den 
forulempede ikke vil anmel-
de, er vi ikke forpligtet til at 
anmelde et overgreb. 

 ■Asylsøgere er ikke bare 
voksne mennesker, de er også 
muligvis sårbare, flygtet og be-
finder sig i et nyt land og en ny 
kultur. Har asylcenteret ikke et 
medansvar for at få voldtæg-
ter meldt til politiet?
- Jeg vil ikke mene, at vi har 
et medansvar. Men vi har en 
oplysningspligt over for asyl-

søgerne, og for at de forstår 
det danske retsvæsen. Jeg kan 
ikke udtale mig om, hvordan 
man har oplyst dengang. 

 ■Betyder det, at den kvinde 
eller mand, der er blevet for-
ulempet, men måske ikke øn-
sker at anmelde det, er tvunget 
til at blive på samme asylcen-
ter som sin voldtægtsmand?
- Det løser ikke nødvendig-
vis problemet at flytte folk. 
Det kan sætte forurettede i 
en sværere situation. Vi kan 
sætte gang i en kædereaktion, 
som kan forværre ulykken.

 ■ Er det ikke netop derfor, at 
opgaven skal tages ud af jeres 
hænder og lægges over i rets-
væsnets med en anmeldelse?
- Vores opgave som asylope-
ratør er indkvartering. Vi 
taler om voksne mennesker. 
Men vi skal støtte dem. Vi 
skal give dem forståelse for, 
hvilke muligheder og konse-
kvenser deres valg vil have. 

 ■Hvad tænker du om, at en 
mulig voldtægtsmand ikke 
bliver mødt med konsekvenser 
af hans handlinger på asyl-
centeret, men at det i stedet er 
ofrene, der bliver flyttet?
- Det er ikke altid, at den for-
ulempede bliver flyttet. Det 
er heller ikke altid, at vi som 
asyloperatører, ved hvem der 
er den udøvende. Det kom-
mer an på om den forulem-
pede kan og tør fortælle os 
det. Vi er ikke en myndighed, 
der laver politiarbejde. 

 ■Hvordan er praksis på Lan-
gelands asylcentre nu. Er der 
en politik for hvilken krimina-
litet, man anmelder til politiet?
- Ja, vi har nultolerance over 
for kriminalitet. Det er skre-
vet ind i vores kontrakt, og 
sådan er det på alle asylcen-
tre. (lim)

Asylchef: Vi skal ikke 
anmelde voldtægter

Langeland: Han ligger med 
hovedet ind mod væggen 
og lader det ske. En mand i 
30’erne på et asylcenter ved 
Bagenkop bliver voldtaget af 
en ældre mand, han deler væ-
relse med. Det er ikke første 
og ikke sidste gang. Han be-
der om at flytte værelse, men 
det stopper ikke overgrebene. 

Scenen bliver beskrevet af 
Christina Kallan, tidligere 
souschef på asylcenter Hol-
megaard. Den er en af flere 
fortællinger, hvor en asylsø-
ger har fortalt medarbejder-
ne på asylcenteret om vold-
tægter og seksuelle overgreb 
af andre asylsøgere.

- Noget, der er et problem 
på asylcentre, er seksuelt mis-
brug, siger Christina Kallan. 

Hun er ikke den eneste tid-
ligere medarbejder, der kan 
berette om seksuelle over-
greb på de langelandske asyl-
centre.

Flere voldtægter
- Der var nogle store pro-
blemer, da jeg begyndte på 
centeret. Der var voldtægter, 
vold, handel med stjålne va-
rer og en utryghed blandt be-
boerne, har tidligere asylcen-
terchef Jens Brandt fortalt.

Ordene faldt i byretten i 
Svendborg i foråret 2016 i en 
sag, hvor Jens Brandt siden er 
blevet dømt for at have be-
draget Langeland Kommune 

for 1,7 millioner kroner i sin 
tid som centerchef på Hol-
megaard Asylcenter. 

- Vi havde en mandlig asyl-
søger, der blev voldtaget hver 
nat af en gruppe andre mand-
lige asylsøgere, sagde han i 
samme forbindelse. 

Jens Brandt har ikke øn-
sket at uddybe sine udtalelser 
i retten over for avisen. Men 
tidligere medarbejder og vagt 
Abbas Abed, der arbejdede på 
asylcenteret sætter flere ord 
på overgrebene over for avi-
sen. I 2012 og 2013 var der en 
stor gruppe af afghanske asyl-
søgere, der havde boet flere 
år på centeret ved Bagenkop. 
Deres asylsager tog lang tid, 
og usikkerheden og uvishe-
den blandt de ventende asyl-
søgere skabte et betændt mil-
jø på centeret. Det er blandt 
den gruppe af afghanere, at 
overgrebsmændene for de 
gentagende natlige voldtæg-
ter skal findes, forklarer Ab-
bas Abed. 

- Der var en ung fyr. De 
kom om aftenen og var sam-
men med ham. Altså de bol-

Asylansatte kender til   flere voldtægter
 ■To langelandske 

asylmedarbejdere er 
mistænkt for overgreb 
mod unge asylsøgere. 
Også på asylcenteret 
Præstekærgaard har 
der været sager om 
seksuelle overgreb. 

 ■Det er ikke et nyt 
fænomen. I flere år 
har voldtægter og sek-
suelle overgreb fundet 
sted på langelandske 
asylcentre, men ingen 
af dem er anmeldt til 
politiet

lede ham. Det er jo også vold-
tægt, selv om det er en mand, 
siger Abbas Abed.

Asylcentervagten kan også 
fortælle om en voldtægt af en 
russisktalende kvinde på asyl-
centerets afdeling i Humble. 
En voldtægt som også blev 
nævnt af et vidne i retssagen 
mod Jens Brandt.

- Det oplevede vi kun en 
gang. Men jeg ved ikke, om 
det er sket flere gange. Der 
var tre mand på værelset med 
en pige. Det er godt nok nogle 
idioter, siger han.

Ingen anmeldelser
På trods af flere beretninger 
om voldtægter og seksuelle 
overgreb på asylcentrene på 
Langeland har Fyns Politi al-
drig modtaget en anmeldelse.

Det viser en aktindsigt, som 
avisen har fået, i anmeldelser 
af kriminalitet på de lange-
landske asylcentre i perioden 
fra 2009 til 2015. 

Fælles for historierne er, at 
asylsøgerne ikke ønskede at 
anmelde overgrebene, forkla-
rer avisens kilder.

- De er bange for at melde 
det. I de lande, de kommer 
fra, ville man aldrig melde så-
dan noget, om man er kvinde 
eller mand. Hvis der sker så-
dan noget, fortæller man det 
ikke til nogen. Det er fyldt 
med skam, siger Abbas Abed. 

Han fortæller, at Jens 
Brandt flyttede ofrene til 
andre asylcentre eller afde-
linger. Den unge mand blev 
eksempelvis flyttet til en kvin-
deafdeling, da ”han ikke kun-
ne forsvare sig selv”.

Christina Kallan kan hu-
ske, at ledelsen på asylcente-
ret forsøgte at flytte manden, 
der blev udsat for overgreb, 
til et andet værelse. Men at 
det ikke stoppede overgre-
bene. Alligevel blev hændel-
serne aldrig anmeldt til po-
litiet. Hvorfor det ikke blev 
anmeldt, kan hun ikke svare 
på i dag. Men den ældre for-
modede voldtægtsmand døde 
en dag af naturlige årsager på 
asylcenteret.

Hvad der skete med  
overgrebsmændene i de an-
dre tilfælde, er der ingen af 

Langeland: Avisen afslører, at 
flere voldtægter, begået på 
langelandske asylcentre, ikke 
er blevet anmeldt til politiet. 

Men det er en fejl, me-
ner chefpolitiinspektør Sten 
Skovgaard Larsen fra Fyns 
Politi.

- Helt overordnet må det 
være sådan, at er der sket en 
formodet voldtægt, bør man 
anmelde det til politiet. Vi er 
nødt til at vide, når der sker 
sådan noget, siger han.

Også selv om ofret ikke 

umiddelbart ønsker, at vold-
tægten bliver anmeldt.

- Det er et følsomt område, 
men helt overordnet, bør vi 
kende sagerne. Men der vil 
være nogen sager, hvor vi ikke 
kommer videre, fordi pågæl-
dende ikke vil medvirke til 
sagens opklaring. Men det 
skal ikke afholde nogen fra at 
anmelde det, siger Sten Skov-
gaard Larsen. 

Af Anja Limkilde
anli@faa.dk

Politichef: Anmeld alle voldtægter
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[ De er bange for at 
melde det. I de lande, 
de kommer fra, ville 
man aldrig melde så
dan noget, om man er 
kvinde eller mand. Hvis 
der sker sådan noget, 
fortæller man det ikke 
til nogen.
Abbas Abed, tidligere ansat

Følg sagens udvikling  
på www.fyens.dk



Tullebøllehallens Venner inviterer til

JULE- & KRÆMMERMARKED
i Tullebøllehallen

SØNDAG
D. 6. NOVEMBER KL. 10-15

Der kan købes pølser, gløgg, æbleskiver,
øl, vand og kaffe.

Vi ses i Tullebøllehallen!
Arr.: Tullebøllehallens Venner

TullebølleAnnoncesponsor

Mød bl.a.
Slagterpigerne
Dagli’ Brugsen
Tullebølle
Agaven

Ca.
50 stande
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Rudkøbing:  For Susanne ”Sus” 
Larsen har det været et travlt 
år med arbejde i mange af 
døgnets timer, weekender, og 
hvor sommerferie nok mest 
af alt har været en by i Rus-
land.

Alligevel betegner Sus Lar-
sen det her år, som den bedste 
beslutning hun nogensinde 
har truffet.

- Jeg startede som selvstæn-
dig 1. november sidste år, og 
det har været et bragende 
godt år, siger Sus Larsen, der 
står i spidsen for Skovsgaard 
Madmarked.

Året har været så godt, at 
Skovsgaard Madmarked ud-
vides til også at indbefatte en 
café i gågaden i Rudkøbing. 
Nærmere betegnet Øster-
gade 6.

Butikken åbner 1. decem-
ber, hvor det vil være muligt 
at købe kaffe og diverse retter, 
som både kan spises på stedet 
eller som takeaway. 

I forbindelse med åbningen 
af butikken vil Sus Larsen an-
sætte en assistent som hjælp, 
og derudover vil Sus Larsen 
pendle lidt frem og tilbage 
mellem Hennetved og Rud-
købing.

- Når vi når højsæsonen, 
vil jeg dog befinde mig mest 

på selve Skovsgaard, som jo 
er hele omdrejningspunktet. 
Det er ligesom hjertet i fore-
tagendet, og det vi er mest 
kendte for. Nemlig maden, 
siger Sus Larsen.

Selv om der er kommet 
mere arbejde nu, fortryder 
Sus Larsen ikke det mindste 
sin beslutning om at blive 
selvstændig november sidste 
år.

- Inden jeg blev selvstæn-
dig, var der flere aktører og 
samarbejdspartnere inde 
over. Min holdning var fra 
start af, at hvis det her skal 
lykkes, skal man være villig 
til også at arbejde weekender 
og i sommerferien. Hvad det 
vil sige at fyre den af, var vi 
uenige om, så jeg traf altså be-
slutningen. På den anden side 
er jeg jo også meget taknem-
melig for, de der tidligere var 
inde over. Havde vi ikke haft 
dem fra Præstø med, var det 
aldrig blevet til noget, siger 
Sus Larsen.

Af Aleander Dornwirth
aldo@faa.dk

Ny øko-café  
i Rudkøbing

 ■Sus Larsen åbner 
en Skovsgaard 
Madmarked-café i 
Østergade 6 efter en 
god og travl sæson 
med butikken på 
Skovsgaard

 ■Sus Larsen går op i, at 
Skovsgaard-butikken og den 
nye café har fokus på økologi 
og bæredygtighed.  Arkivfoto: 
John Fredy

Det sker
I dag
14-16: P-pladsen, Haleve-
jen, Ristinge Klint: Natura 
2000-vandring og fortælling 
om handleplan. Langeland 
Kommune. 

I morgen
19: Ørstedspavillonen:  
Mortensjazz med andesteg og 
Søren Sørensens Swingcats. 
Langelands Jazz Klub.

Bio Langeland:
I dag:
19: Bridget Jones’ Baby.
I morgen:
19: Bridget Jones’ Baby.

Museer og udstillinger:
11-17: (Tirsdag-søndag) 
Souvenariet, Slotsgade 84 B, 
Tranekær.
10-17: Tobaksladen, Sten-
gadevej 24, Tranekær. 
10-16: Øhavets Smakke- og 
Naturcenter, Strynø Brovej 12: 
Udstillingen ”Over ø og hav”. 
Kys Frøen-aktiviteter.
10-15: (mandag-torsdag)
10-13: (fredag): Langelands 
Museum, Jens Winthers Vej 12: 
Arkæologisk udstilling.
10-15: (mandag til torsdag) 
 Rudkøbing Byhistorisk Arkiv. 
10-16: Koldkrigsmuseum 
 Langelandsfort.
11-17: (Tirsdag og torsdag) 
Åben Mølle i Tranekær Slots-
mølle.

Markeder:
10-16: (torsdag - søndag)  
 Lejbøllegårdsvej 23: 
 Herre gårds marked og Bogby-
langeland.
10-17: Skovsgaard Gods: 
 Mad marked.

Parker og haver:
Solopgang til solnedgang: 
Tranekær Slotspark, Medicin-
haverne, Tullebølle Fritidspark.

Vagter:
Lægevagt: 70 11 07 07.
Jordemodervagt: 63 20 54 00.
Apotekervagt: 62 51 10 02.
Kiropraktorvagt: 66 22 85 85.
Offerrådgivning: 23 68 60 34.

Asylansatte kender til   flere voldtægter

avisens kilder, der har et svar 
på.

Men det er muligt, at de 
formodede voldtægtsmænd 
har opnået asyl i Danmark.

- Det er klart, at manglende 
anmeldelse kan resultere i, 
at de mulige gerningsmænd 
- som altså hverken er blevet 
anmeldt, efterforsket eller 
dømt - kan opnå asyl. Man 
kan selvsagt ikke udelukke 
dem fra asyl, hvis myndighe-
derne ingen viden har om de-
res mulige kriminalitet, for-
klarer Jens Vedsted-Hansen, 
professor ved juridisk institut 
på Aarhus Universitet. 

- Er en asylansøger deri-
mod blevet dømt for krimi-
nalitet, vil det oftest føre til 
at den pågældende samtidig 
bliver dømt til udvisning, ud-
dyber han.

- Ved ikke at anmelde vold-
tægter og overgreb, I hører om, 
risikerer man så ikke, at de 
mennesker, som har gjort det, 
får asyl og ophold i Danmark, 
og at man på den måde giver 
man opholdstilladelse til vold-
tægtsforbrydere?

- Jo, siger Christina Kallan 
og fortsætter:

- Men vi kan jo ikke være 
formyndere på folks vegne. 
De er voksne selvstændige 
mennesker. Vi gjorde en mas-
se krumspring for at skærme 
nogle unge drenge. Vi skulle 
beskytte dem inden for de 
rammer, vi havde. De risike-
rede repressalier, hvis vi an-
meldte det, og vi ikke havde 
mulighed for at flytte dem. 
Og med hensyn til frygten for 
om vi lukker voldtægtsmænd 
ud i samfundet, altså det kan 
man ikke vide. Det kan sag-
tens være sket.

Ikke asylcenterets ansvar
Asylcenterets logistik- og 
driftschef Ulrik Pihl husker 
en af episoderne, som de tidli-
gere ansatte fortæller om:

- Jeg kan kun genkalde mig 
en af episoderne. Men det be-
tyder ikke, at de andre ikke er 
sket.

Han mener ikke, at asyl-
centeret har gjort noget for-
kert ved ikke at anmelde sa-
gerne til politiet. 

- I og med det er voksne 
mennesker, kan vi ikke vride 
armen om på dem og sige, at 
de skal politianmelde det, si-
ger han. 

Christina Kallan sagde op på 
asylcenteret i maj 2012. Hun 
har siden forladt asylcenter-
branchen og arbejder nu med 
film. Abbas Abed endte sin 
karriere på de langelandske 
asylcentre i august 2013, hvor 
han efter eget udsagn blev fy-
ret for magtanvendelse i en 
situation, hvor han blev truet 
med en kniv. Politiet frafaldt 
senere sigtelsen mod vagten. 
Han arbejder nu i et vagtfirma 
på Fyn. Jens Brandt blev fyret 
fra asylcenteret i august 2013. 
Han er efterfølgende blevet 
dømt for bedrageri i forbindelse 
med sin stilling på asylcente-
ret. Han har anket dommen til 
landsretten.

Af Anja Limkilde
anli@faa.dk

 ■Der er sket flere voldtægter 
gennem tiden på asylcenteret 

i Bagenkop (på billedet) og i 
Humble.  Arkivfoto: Tim K. Jensen 


