
 
 

Opgaveark: Skriv et læserbrev 
1. Læs læserbrevet på side 2 og inddel det i 3 afsnit: Indledning, hoved-

indhold og afslutning. Hvad er læserbrevets vigtigste pointe?  
 

2. Skriv dit eget læserbrev, hvor du udtrykker din holdning til, hvordan vi 
i Danmark modtager børn og familier på flugt. 
 

3. Læs jeres læserbreve højt for hinanden i klassen og overvej, om I 
skal sende nogle af dem til den lokale avis. 
 
 

 

 

  

 
Om læserbreve 
 
Læserbreve er opinionstekster, altså tekster hvor man giver udtryk for sin  
personlige holdning til et emne. Læserbreve bliver skrevet af en avis´ læsere 
(ikke af journalister) og de kan omhandle alle mulige forskellige emner. Det 
kan både være små personlige irritationsmomenter og vigtige samfundsmæs-
sige problemer, som skribenten tager stilling til.   

Et godt læserbrev er oftest bygget op på denne måde:  

Indledning:  Præsenter, hvad du skriver om og hvorfor?  

Selve indholdet: Præsenter ét til to argumenter for din holdning. Det skal 
være tydeligt, hvad du mener!  

Afslutning:  Brug dit bedste eksempel og konkluder tydeligt, hvad du 
mener.  
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Læserbrev: Lad Odders flygtninge blive her  

AF: IB SALOMON M.FL., ODDER, BL.A. KAREN BAK, METTE BRUUS, 
RIKKE CRAM ER, HANS CHRISTIAN CHRISTENSEN, LEIF GJØRTZ 
CHRISTENSEN, LISBETH HALD, NELS JAKOB  

Publiceret i Aarhus Stiftstidende 01. juli 2018  

På Christiansborg taler politikere fra både rød og blå blok hele tiden om 
stramninger. Flygtninge og nydanskere bliver konstant gjort til et problem, 
men som professor Jørgen Goul Andersen fra Aalborg Universitet udtryk-
ker det, så er "den politiske debat kommet i en underlig utakt med virke-
ligheden". Det er vi enige i, for i en lille kommune som Odder er situationen 
faktisk en hel anden - og vi kan sige det med sikkerhed, for vi har kontakt til 
de fleste af kommunens flygtninge.  

Vi kan konstatere, at langt de fleste af vores lokale flygtninge klarer sig 
godt. Enkelte har fået forlænget deres opholdstilladelse, men de fleste må 
leve med en konstant angst for at blive revet op med rode og udvist. Og da 
blandt andet Somalia ikke vil modtage afviste asylansøgere, vil de i stedet 
blive henvist til Hjemrejsecenter Avnstrup eller et af de to Udrejsecentre, 
Kærshovedgård eller Sjælsmark. Her kan de i værste fald komme til at til-
bringe årtier under forhold, der minder uhyggeligt meget om et fængsel. 

Det synes vi ikke er i orden - alle børn har ret til en tryg barndom, og 
voksne flygtninge skal mødes med venlighed, respekt og anerkende og 
have mulighed for at blive en ligeværdig del af samfundet. Vi mener derfor, 
at Odders flygtninge skal have lov at blive i kommunen. Ingen skal udvises 
til krigshærgede lande, og ingen skal tvinges til en ørkesløs tilværelse i et 
udrejsecenter. 

 


