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Flygtningekvinder på fodboldbanen
Ventetiden er lang og hård på landets asylcentre, men et nyt projekt samler
7ygtningekvinder fra hele verden i et fodboldfællesskab.
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Det er lørdag eftermiddag på Bagsværd Stadion, og solen skinner klart på
anlæggets knaldgrønne kunstgræs og de omkringliggende snedriver. De 14
kvinder, der pisker rundt på fodboldbanen, mærker dog tilsyneladende ikke
meget til den bidende frost. Der løbes stærkt og råbes højt. Det lokale
kvindehold fra Bagsværd spiller mod udfordrerne fra Kongelundens Asylcenter
på Amager. Her har man trænet hele vinteren i et kantinelokale, hvor man har
måtte 7ytte møblerne for at kunne spille på gulvet. Ikke just de mest optimale
træningsfaciliteter. Holdets to trænere, Majken Gilmartin og Lærke Hein, er da
også spændte på, hvordan det vil gå i dagens kamp, hvor banen pludselig er
meget større end den trange kantine. De håber, at spillerne fordeler sig
ordentligt på 7øjene, i stedet for at klumpe sig sammen på midten. Men det
går faktisk godt.
»Kom så, pres dem noget hårdere. Go, go, go,« råber trænerne, mens de prøver
at holde deres spilleres medbragte småbørn væk fra banen. Kampen bølger
frem og tilbage. Så scorer Bagsværd.
At et hold 7ygtningekvinder fra hele verden i dag spiller kamp i Bagsværd
skyldes Majken Gilmartin og Lærke Heins pionérarbejde. De to har i mange år

arbejdet med at engagere kvinder til at spille fodbold i projektet Sensational
Street Soccer.
»Hele vores idé handler om, hvordan vi kan justere fodbolden, så den passer til
kvinder. Alle kvinder, uanset om de gode eller dårlige, skal kunne spille
fodbold. Det er en enorm god sport til kvinder, for den skaber sammenhold, og
den er sjov,« siger Majken Gilmartin. For et år siden opstod så idéen om at
starte kvindehold i landets asylcentre.
»Det var egentlig bare for at gøre noget for andre. Og vi kan jo se, at kvinderne
er glade for at have noget at gå op i. Det giver dem et afbræk i hverdagen«
siger Majken Gilmartin. Udover Kongelunden er der dannet hold i seks andre
asylcentre over hele landet. Ambitionen er, at skabe en landsdækkende
turnering, Women First Refugees Leauge, i løbet af de næste tre år.
I halvlegen samles holdet i en halvcirkel, mens Majken Gilmartin og Lærke
Hein energisk indpisker strategi og opbakning. Spillerne, der er iklædt røde Tshirts med teksten United to change the world through sport and music, lytter
grundigt til den engelsksprogede peptalk. En af dem er Binta fra Gambia.
»Vi har trænet et helt år, og jeg synes, vi spiller godt. Selvom det er ret koldt i
dag, så får man varmen, når man løber,« siger hun. Hun er journalist, men
måtte 7ygte, da redaktøren på hendes avis blev myrdet. Nu bor hun med sin
søn i Kongelunden Asylcenter, mens hun venter på svar på sin asylansøgning.

Sodavand og kage

I løbet af anden halvleg kommer Bagsværd efterhånden foran med to nul. I
slutningen af kampen lykkedes det dog kongelundsholdet at få et enkelt mål.
Kvinderne jubler og rundsender high-^ves. En af fodboldspillerne er en
afghansk kvinde, der netop er ankommet til Danmark for 14 dage siden. Nu
løber hun energisk rundt på grønsværen og kæmper for endnu et mål til
Kongelunden, mens hendes barn leger med de andre unger ved siden af
banen. Efter kampen bliver både børn og spillere inviteret på sodavand og
kage i lokalholdets lune klubhus. Folk hygger sig og snakker, mens de får
varmen. Binta er tilfreds:
»De 7este af pigerne er meget glade, også selvom vi ikke vandt kampen.
Selvom vi var bagud, stoppede vi ikke med at kæmpe. Vi er glade for, at vi ^k et
enkelt mål, men næste gang må vi bare kæmpe endnu hårdere,« siger Binta,
inden de to hold siger farvel til hinanden, og 7ygtningekvinderne tager tilbage
til asylcentret.
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