
Mohamed Amin har lige hentet sin søn Amin på fem år i børnehaven. Det var Mohamed Amin der filmede en scene i kantinen på Sjælsmark, hvor
hans søn blev afvist, da de spurgte om han måtte få kartofler og broccoli. Videoen er gået viralt. Ikke fordi den handler om en enkelt kartoffel.
Men fordi den efter manges opfattelse fortæller at reglerne på drejsecenteret administreres for nidkært.
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Nu har de kartofler nok på
Sjælsmark – de kan bare ikke
koge dem
Alle siger, vi lyver, når vi siger, at vi ikke kan få lidt ekstra brød eller
mælk. Men det gør vi ikke, og nu ved alle det, siger Mohamed Amin, der
optog videoen fra kantinen på Sjælsmark, hvor hans søn ikke måtte få
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mælk. Men det gør vi ikke, og nu ved alle det, siger Mohamed Amin, der
optog videoen fra kantinen på Sjælsmark, hvor hans søn ikke måtte få
kartofler og broccoli. Så han er glad for videoen. Ellers er han det ikke.
Han har en dom for menneskesmugling. Derfor er familien på
Sjælsmark.

Aldrig har der været så mange kartofler på Sjælsmark, der engang var en
kaserne, men nu er udrejsecenter for afviste asylansøgere. Der ligger to sække
i et hjørne i et af de værelser, hvor familien Amin bor. Der ligger nogle andre i
det tilstødende og nedslidte rum, hvor kasernens soldater engang vaskede sig,
men som nu fungerer som et slags fadebur. Det er forbudt at have køleskab,
men det er så koldt udenfor, at der kan stå madvarer i vindueskarmen, uden at
de rådner.

Rundtom hos de andre beboere står der også kartofler i hjørner og kroge og
vindueskarme, for søndag kom syriske beboere i Danmark kørende med 112
kilo kartofler til familien Amin.

»Vi kunne slet ikke bruge alle de kartofler, så vi har delt dem ud til de andre«,
siger Mohamed Amin, der bor her sammen med sin kone og børnene Dua på
11 år, Margrethe på 8 år og drengen Amin på 5 år.

Det var Mohamed Amin og hans søn, der sidste tirsdag var i kantinen, hvor de
bad om broccoli og kartofler til sønnen. Det måtte de ikke få.

»Det er kun til de små børn, der ikke kan spise det der. De små børn, der ikke
kan spise ordentligt. Og han har masser af tænder«, sagde kvinden bag disken.
Mohamed Amin spurgte en gang til og fik nej en gang til, og så blev han vred.
Hans søn begyndte at græde, vagten blev tilkaldt, og Mohamed truede med at
smide maden på gulvet, og så truede vagten med politiet.

FOR ABONNENTER

Troels Lund Poulsen og Sophie
Løhde skal forklare sig efter
kontroversielle udtalelser om
sygefravær

Overvågningsvideo optog det
hele: Selvkørende Tesla kører ind
i menneskelignende robot, som
var faret vild

Trump står fast på krav om
grænsemur i stor tale til
nationen: Vi har ikke plads til at
tage os af alle

MEST LÆSTE

5:08

   

OLAV HERGEL
Jurist og journalist
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Men Mohamed Amin havde filmet det hele med sin telefon og lagt optagelsen
på Facebook, og nu vil ikke bare Enhedslisten, de radikale, SF og Alternativet
have Sjælsmark lukket. Det vil Hørsholms konservative borgmester også. Hos
Socialdemokratiet, der vil bevare Sjælsmark, medgiver man, at noget er galt,
hvis Sjælsmark drives så nidkært, at en dreng ikke må få en kartoffel, og på
Twitter skrev partiets interne udlændingepolitiske opposition, Mette Gjerskov,
at »vi har skabt et monster, når en dreng på fem år nægtes en kogt kartoffel på
Sjælsmark«.

Videoen er nu set 228.000 gange, og Mohamed Amin er glad for, at han lavede
den.

»Folk siger, at vi lyver, når vi fortæller, at vi ikke kan få et stykke ekstra brød
eller en ekstra mælk. Nu kan de se, at vi taler sandt. Jeg har mange gange set
mennesker få nej til ekstra mælk og ekstra brød. De laver meget små
portioner, og hvis man har fået en portion kød og lidt ris og beder om mere,
siger de også nej«, siger Mohamed Amin.

Nu er Amin muligvis den eneste dreng i Danmark, der græder over ikke at få
broccoli, og på de sociale medier mener en del, at hans far havde instrueret sin
søn i at spørge om kartofler og broccoli. Ikke fordi sønnen elsker broccoli,
men fordi faren på forhånd vidste, at kvinden i kantinen ville sige nej. Det
første er rigtigt. Han vidste at de ville sige nej, og han ville vise det. Men faktisk
elsker Amin broccoli.

»Fra han var seks måneder, gik han i vuggestuen Kaninbjerget i Nykøbing
Falster. Der serverede de altid kartofler og broccoli til de små. Det er derfor,
han så godt kan lide det. Især når der ikke er salt på«, fortæller hans mor.

Nykøbing Falster
Selv om Mohamed Amin er glad for, at han lagde sin video ud, er han ikke en
glad mand.

Hans familie har boet i 19 måneder på Sjælsmark, hvor det fra begyndelsen var
meningen, at børn kun skulle bo i kort tid. Hans børn elsker deres skole i
Allerød, men når de kommer hjem, går de aldrig ud, men sidder på deres
værelse.

Selv har den tidligere så muskuløse mand tabt 14 kilo på Sjælsmark. Han er 183
centimeter høj og vejer 65 kilo. Om natten går han nogle gange ude på vejene,
selv om han ikke må, fordi man skal være hjemme 22.30. Men han kan ikke
holde ud at være på centeret. Med til at gøre det hele værre er også, at han selv
har skyld i, at det er endt sådan.

Mohamed Amin er syrisk kurder. Han er 43 år og kommer fra det nordøstlige
Syrien tæt på grænsen til Irak. Her arbejdede han som buschauffør, kok og
mekaniker.

Læs også: Se videoen: Fem-årig dreng nægtes kartofler og broccoli
på Sjælsmark
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I 2006 mødte han sin kone, og i 2008 fik de datteren Dua. Samme år ville de
fejre den kurdiske nationaldag, 21. marts. Et par dage inden var Mohamed ude
at feste med 25 af sine venner. De tændte et bål, men det er ifølge ham forbudt
for kurdere at samle sig i større flokke. Det syriske politi kom i tre biler med
maskinpistoler og tildækkede ansigter og gik til angreb. Mohamed Amin
fortæller, at tre af hans venner døde. De hed alle Mohamed ligesom han selv.
Han flygtede og gemte sig, indtil han flygtede videre til Tyrkiet og senere til
Grækenland. Hans kone og datter kom efter godt et år til Grækenland, og i
august 2010 rejste de til Danmark. Det skete gennem
menneskesmuglersystemet, som Mohamed Amin fik et godt kendskab til.

I Danmark fik de politisk asyl efter et år og bosatte sig i Nykøbing Falster.
Børnene kom i skole og forældrene i praktik. Sidste år lavede Politiken et
interview med datteren Dua. Her sagde hun.

Jeg vil blive så glad, hvis vi kan komme tilbage til Nykøbing Falster

»Vi boede i hus i Nykøbing Falster. Det var dejligt. Vi var i biografen, og det var
virkelig sjovt, og når vi lavede kage, gjorde jeg noget virkelig dumt. Jeg
puttede al nutellaen i hovedet. Men jeg fik ikke skældud. Jeg havde mange
veninder i Nykøbing Falster. Laura og, ja, hele min klasse. Jeg gik i 1. klasse og
børnehaveklasse og 2. klasse, og så kom jeg hertil«.

Forbrydelse og straf
Mens de var i Nykøbing Falster, sad deres familie i flygtningelejr i Irak.
Mohamed Amin begyndte at samle penge ind til dem sammen med andre
syrere. Han benægter ikke, at han forsøgte at hjælpe andre til Danmark
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»På Sjælsmark dør jeg hver dag. I Syrien kan jeg kun dø en gang. Men jeg ved
ikke hvordan. Der er krig i Syrien, så de kan ikke sende mig af sted. Vi kan
heller ikke selv rejse, for myndighederne har vores pas«, siger Mohamed Amin.

Vold mod vagterne
Det er dog ikke hans eneste bekymring. Mandag eftermiddag var Mohamed
Amins kone i gang med at samle underskrifter ind hos de andre, der var i
kantinen. På papiret står der:

»Undertegnede var til stede i Sjælsmarks cafeteria tirsdag den 1.1 klokken 17.45
og overværede episoden, hvor Mohamed og Amin bad om broccoli og
kartofler. Jeg kan bevidne, at Mohamed ikke øvede vold mod
Kriminalforsorgens personale«.

Mandag eftermiddag var der 27 underskrifter på dokumentet, og når
Mohamed Amin og hans kone samlede underskrifterne ind, skyldes det, at
situationen udviklede sig yderligere, da han var holdt op med at filme med sin
smartphone. Ifølge Mohamed Amin gik han nu med sin dreng ud af kantinen.
Drengen græd, og Amin holdt om ham.

»Så var der en vagt, der skubbede mig det sidste stykke ud«, siger Mohamed
Amin, der ikke normalt har noget mod vagterne. Tværtimod.

»Det er ikke dem, der er noget galt med. Det er reglerne«.

Da de kom over på værelset, blev Amin ved med at græde.

»Han var bange for, at politiet skulle komme. Jeg fortalte ham, at han ikke
skulle være bange, for politiet ville hjælpe os hvis de kom. Men han blev ved
med at græde, og så ringede vi til politiet her på Sjælsmark. Der var en rigtig
sød kvindelig betjent, der beroligede ham«.

Lidt senere, omkring klokken 18.15, kom politiet alligevel. Ifølge Mohamed
Amin bankede de på døren, og da han ikke nåede at åbne, gik de selv ind.
Sammen med politiet var den vagt, der havde været til stede i cafeteriet. Ikke
ham, som skulle have skubbet, men en, som Mohamed Amin har et godt
forhold til.

Læs også: Det ømme punkt: Tesfaye er som Inger Støjberg uden
lagkage
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»Amin begyndte at græde igen. Politiet siger, at jeg har slået vagten og smidt
maden på gulvet. Det er ikke rigtigt. Jeg tabte en kop kaffe på gulvet, men jeg
smed ikke, og det var en af deres vagter, der skubbede mig. Politiet blev ved
med at sige, at jeg havde slået vagten og smidt maden på gulvet. Jeg siger til
vagten, de har med, om han ikke kan sige, at det gjorde jeg ikke, men han vil
ikke sige noget. Det ender med, at jeg viste politiet videoen. Da de to betjente
havde set den, valgte de ikke at gøre mere«.

Intet er for småt for den politik, der frarøver børnene deres barndom

Men Mohamed Amin er både vred og bange. Det er derfor, han har sat en
underskriftindsamling i gang.

»Hvis ikke jeg havde taget den video, så havde de kunnet smide mig i fængsel
nu. Så havde jeg ikke kunnet bevise, at jeg ikke havde været voldelig«.

Hos Nordsjællands Politi bekræfter kommunikationsmedarbejder Henriette
Døssing, at politiet har været på besøg.

»Vi fik en henvendelse om, at en person havde været ophidset i kantinen. Vi er
derude, men personen var rolig. Han viste os en video, og derefter vurderer vi,
at der ikke er yderligere at foretage sig«.

Der står sagen. Mohamed Amin er glad for, at han optog videoen. Den har
skabt debat og viser, at han ikke var voldelig.

Desuden har familien kartofler nok. Der er bare et problem. De kan ikke koge
dem. Det er forbudt at have elektriske apparater på Sjælsmark.
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Troels Lund Poulsen og
Sophie Løhde skal forklare
sig efter kontroversielle
udtalelser om sygefravær

1

Overvågningsvideo optog
det hele: Selvkørende Tesla
kører ind i
menneskelignende robot,
som var faret vild

2

Trump står fast på krav om
grænsemur i stor tale til
nationen: Vi har ikke plads
til at tage os af alle

3

Nu har de kartofler nok på
Sjælsmark – de kan bare
ikke koge dem

4
Så skete det. Efter få dage i
2019 blev Danmark
afkoblet fra de progressive
kræfter i Europa

5

Norsk rigmands kone kidnappet:
Kidnapperne kræver ni
millioner i virtuel valuta
11 minutter siden

Verdensetteren taber sin første
kamp efter tre måneders pause
25 minutter siden

15 dage, 2.000 kroner og 4.000
kilometer: Oplev den smukke
natur med tog gennem Sverige
og Norge
34 minutter siden

Gør det ondt at blive ramt af en
håndbold, der kommer med 130
km/t.? Nej, forsikrer Niklas
Landin
36 minutter siden

Storaktionærer afviser salg af
selskabet bag fodboldklubben FC
København.
39 minutter siden

SENESTE NYT

Efter gensyn med 'Huset på
Christianshavn': Kameraets
dvælen ved den kvindelige

anatomi nærmer sig et
overgreb

FOR ABONNENTER

Anders Legarth Schmidt: Jeg er
blevet en gammel mand på

44

May spørger diskret, om
briterne må blive i EU lidt

endnu

Her er Anna Soubry. Hun orker
ikke at høre på mere nonsens

om Brexit

Frankrigs regering er rasende:
Italien hælder benzin på det
franske bål med støtte til De

Gule Veste trods fortsat vold
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For abonnenter

FOR ABONNENTER

Kun for
abonnenter: Få
rabat på
Politiken Historie
- vores helt nye
historiemagasin.

POLITIKEN PLUS

Kun for
abonnenter: Få
rabat på et væld
af forestillinger,
teateroplevelser
og forpremierer.

DANMARK

Fodboldøkono
m: Milliardsalg
er godt nyt for
FC København

GUIDER

Ibyens store
dateguide:
Single, fraskilt,
enke? Vi guider
dig til
kærlighedstræf
på byens bedste
locations Læs mere Se alle forestillingerne her
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Forsiden

FOR ABONNENTER

Den danske landsholdsanfører og målmand priser
sig lykkelig over ikke at være stregspiller, er god
kammerat med sin konkurrent og ved, at det
danske VM-publikum kan gøre en forskel uden
selv at vide det.

FOR ABONNENTER

Norsk rigmands kone kidnappet:
Kidnapperne kræver ni
millioner i virtuel valuta
11 minutter siden

Verdensetteren taber sin første
kamp efter tre måneders pause
25 minutter siden

15 dage, 2.000 kroner og 4.000
kilometer: Oplev den smukke
natur med tog gennem Sverige
og Norge
34 minutter siden

Gør det ondt at blive ramt af en
håndbold, der kommer med 130
km/t.? Nej, forsikrer Niklas
Landin
36 minutter siden

Storaktionærer afviser salg af
selskabet bag fodboldklubben FC
København.
39 minutter siden

Efterretningstjenestens nye
våben: Sensorer skal holde
cyberkrigerne væk fra
Danmark
45 minutter siden

Regeringen vil sikre Dankortets
fremtid
53 minutter siden

Assad-regimet holdes hen af de
stærke arabiske stater
1 time siden

Østers, cheesecake og
krogmodnet velfærdsgris: Tivoli
Dining Week gentager sidste års
succes med storstilet madfestival
1 time siden

5 hjerter: Efterladt søn fortæller
om sin fars selvmord i rørende
tegneserieessay
1 time siden

SENESTE NYT

Staten vil overvåge
firmaers data i de
mest følsomme it-
systemer med tvang

Landstræner havde advaret spillerne
inden kamp

Ungarn giver VM-favoritter noget at
tænke over

DANMARK

Efterretnings -
tjenestens nye
våben: Sensorer
skal holde
cyberkrigerne
væk fra
Danmark

BØGER

5 hjerter:
Efterladt søn
fortæller om sin
fars selvmord i
rørende
tegneserieessay
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Gør det ondt at blive
ramt af en håndbold,
der kommer med 130
km/t.? Nej, forsikrer
Niklas Landin
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på krav om
grænsemur i
stor tale til
nationen

Alle siger, vi lyver, når vi siger, at vi ikke kan få lidt
ekstra brød eller mælk. Men det gør vi ikke, og nu
ved alle det, siger Mohamed Amin, der optog
videoen fra kantinen på Sjælsmark, hvor hans søn
ikke måtte få kartofler og broccoli.  
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komfort undervejs.
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I knap fire årtier har Lasse Spang Olsen og Stig
Günther udført halsbrækkende stunts for at gøre
de danske film, serier, reklamer og musikvideoer
så actionfyldte som muligt. Men undervejs har de
også slået sig på deres eget vovemod og en
branche, der ikke rigtig har tid eller penge til at
forberede tingene ordentligt.
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