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Kalobeyei 
I ”Velkommen til mit hjem” møder vi Charity og John, som bor i 

Kalobeyei-flygtningelejren i Nordkenya. 

 

Fakta om Kalobeyei-lejren: 
• Kalobeyei-lejren er en lejr for flygtninge, hvor de kan bo og være i 

sikkerhed. Flygtningene flygter typisk på grund af krig eller 
uroligheder i deres eget land eller naturkatastrofer. I lejren kan 
flygtningene bo et stykke tid, indtil det er trygt for dem at vende 
tilbage til deres eget land. 

• Kalobeyei-lejren ligger midt i et øde og meget tørt område i det 
nordlige Kenya. 

• Lejren er 15 kvadratkilometer stor og består af 3 landsbyer; landsby 1, 
2 og 3. 

• Lejren er som en by i sig selv og består af markeder, skoler, hospitaler 
osv.  

• I lejren bor hver familie i et telt-lignende hus, hvortil de har deres egen 
køkkenhave. 

 

Kalobeyei-lejrens historie: 
• Kalobeyei-lejren åbnede i juni 2016. Lejren ligger 3,5 km fra Kakuma-

flygtningelejren (åbnet i 1992). 
• Kalobeyei blev etableret, fordi Kakuma-flygtningelejren oplevede en 

voldsom stigning i antallet af flygtninge, der kom til lejren. Lejren 
kunne ikke tage imod det stigende antal, og der var derfor brug for at 
etablere en ekstra lejr. 

• Kalobeyei-lejren er speciel, da det nærmere er en bosættelse end en 
flygtningelejr i klassisk forstand. Det vil sige, at flygtningene bor midt 
i det lokale samfund og lever side om side med de lokale kenyanere. 
Lejren blev etableret på denne måde for at styrke flygtningenes og 
værtslandets selvforsørgelse. I praksis ses det blandt andet ved, at 
markedet består af sælgere, som både er lokale og flygtninge. 
Derudover betyder det, at flygtningene modtager penge til at købe 
mad på markedet i stedet for madrationer, og hvert hus har en 
køkkenhave, hvor flygtningene kan dyrke grøntsager.  

 

Indbyggere:  
• I Kalobeyei- og Kakuma-lejrene bor der samlet 186.692 flygtninge og 

asylansøgere. Det er lige så mange mennesker, som der bor i 
Danmarks 3. største by, Odense.  

• Alene i Kalobeyei-lejren bor der 38.273 flygtninge. 
• Flygtningene kommer fra 19 forskellige lande i Afrika som f.eks. 

Sydsudan, Burundi, Somalia, Etiopien, Eritrea, Uganda og Rwanda. 
56 % af flygtningene kommer dog fra Sydsudan. 

• 80 % af flygtningene i lejren er kvinder og børn. 
• 1/3 del af flygtningene er børn i skolealderen.  

 



Mad i lejren: 
• Hver person modtager hvad der svarer til 85 kr. én gang i måneden. 

Disse madkuponer kan de bruge til at købe mad og andre 
fornødenheder på et af de lokale markeder i lejren.  

• Kød er meget dyrt i lejren og sjældent tilgængeligt. Den typiske spise 
i lejren er majsgrød. 

• Det er dyrt at handle ind i lejren. For at hjælpe flygtningene til at 
forsørge sig selv får de en køkkenhave, hvor de kan dyrke grøntsager 
til eget brug. Flygtningene får en rive, et lugejern og noget gødning, 
hvorefter de bliver oplært i, hvordan de skal sørge for deres 
køkkenhave. 

 

Skolegang i lejren: 
• Der er samlet 14.000 elever i Kalobeyei-lejrens tre skoler. 
• På grund af lærermangel er der nogle gange op til 250 elever i hver 

klasse. 
• I skolen får børnene dagligt et varmt måltid mad fra FN’s World Food 

Programme. Det varme måltid er med til både at tiltrække og 
fastholde børnene i skolen. 

 
 

Ankomst i Kalobeyei-lejren: 
1. Når man ankommer til lejren som flygtning, kommer man først til et 

modtagelsescenter. Her skal man svare på forskellige spørgsmål om 
f.eks. alder, nationalitet, skolegang og motiv for at komme til lejren. 
Dette skal afgøre, om man kan blive anerkendt som flygtning og få 
lov til at bo i Kalobeyei-lejren. 

2. I modtagelsescenteret bor flygtningene ofte to uger, indtil man 
modtager svar. Mens man bor på modtagelsescenteret, får man et 
lille rum, hvor man kan bo og sove. På modtagelsescenteret får 
flygtningene mad tre gange om dagen og har mulighed for at 
modtage gratis lægehjælp. 

3. Når man er blevet anerkendt som flygtning, har man ret til at bo i 
Kalobeyei-lejren. Herefter får man et lille hus til sig selv og sin 
familie. Dette er nu flygtningenes midlertidige hjem.  

 
 
 
Kilder: UNHCR (FN’s Flygtningeorganisation) og Europa-Kommissionen 


