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Orden i Kaos Maise Johansen Hent PDF “ʻOrden i kaosʼ behandler indsigtsfuldt og gribende de dilemmaer,
der dagligt præger det pædagogiske arbejde med børn i Røde Kors Asylafdeling. Børnenes fremtid er

uafklaret. Ingen ved, om de og deres forældre får opholdstilladelse, eller om de får afslag og skal rejse ud af
Danmark. Konsekvenserne af dette grundvilkår belyses kritisk og nænsomt i et velskrevet speciale, som

tilfører vigtig ny viden til området.
Alle med interesse for asylarbejde bør læse dette mesterværk.”

- Henrik Bang Pedersen, Fagleder Pædagogisk Enhed i Røde Kors Asyl

Bogen er en redigeret udgave af Maise Johansen og Laura Vestergaard-Andersens speciale, der vandt Ib
Damgaard Petersen prisen 2016 for bedst at kombinere stor faglig indsigt og engageret faglig formidling.

Den øgede flygtningestrøm presser Danmark på mange måder. I bogen er fokus på om og hvordan Røde Kors
Asyl som organisation er i stand til at leve op til love og konventioner om at sikre en me-ningsfuld udvikling
for asylbørn i en tid, hvor antallet af flygtninge stiger, de økonomiske rammer beskæres og politikerne træffer

nye beslutninger på asylområdet.

”I en samlet vurdering skal forfatternes store overblik over teori og case fremhæves sammen med en stringent
og systematisk tilgang til brug af den komplekse analysemodel, der bidrager til en reflekteret konklusion…
Det er en styrke og fortjenstfuldt, at specialet bidrager med indsigt i et område, der kun er sparsomt behandlet

inden for politologien, men samtidig udgør et fagligt felt, hvor alle forvaltningsniveauer og private og
frivillige aktører i Danmark er udfordret på grund af en øget flygtningetilstrømning.”

- Redigeret uddrag fra specialeudtalelsen skrevet af lektor og specialevejleder Hanne Nexø Jensen, og
kommunaldirektør og censor Jette Joan Runchel.
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