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Baggrund
Mehmet kom til Danmark i 1970’erne. Han havde 
arbejde, inden han ankom via den agent, der tog 
rundt i Tyrkiet for at skaffe hænder til det kolde 
nord. I begyndelsen boede han på et værelse, 
men efter nogle få år blev han gift tilbage i lands-
byen, og tog sin kone med til Danmark, efter de-
res første barn var født. De har boet i lejligheden 
lige siden. Deres venner bor i nærheden i andre 
lejligheder eller hjemme i Tyrkiet i den landsby, 
hvor de også selv har arvet et lille hus. 

Mehmet holdt op med at arbejde for fem år siden. 
Fatima har aldrig arbejdet, men har altid taget sig 
af børnene derhjemme. Mehmet taler godt dansk, 
mens Fatima kun taler lidt dansk. Det er altid tyr-
kiske kvinder, hun omgås i nærområdet. Fatima 
har rigtig mange veninder i bebyggelsen, mens 
Mehmet mødes med sine venner på en lokal tyr-
kisk café. 

Deres børn klarer sig godt her i tilværelsen, først 
med uddannelse og siden job. Pigerne bor hel-
digvis tæt på, selv om de bor i eget hus.

Om boligen
De har en dejlig stor lejlighed med fire værelser. 
Lejligheden er indrettet, som man ville gøre det 
i Tyrkiet, da de var unge. Møblerne står langs 
væggene, der er flere sofaer, så man kan være 
mange sammen. De har også tyrkiske kanaler på 
deres store TV. Deres lejlighed opfatter de som 
en lille del af hjemlandet. Når de er i lejligheden, 
er der helle fra det omgivende danske samfund. 
Herinde kan man gøre, hvad man vil. Der er in-
gen, der peger fingre ad én eller spørger om, 
hvor danske de nu er. Hjemmet er et fristed og 
derfor lige så tyrkisk, som de ønsker det. 

Ønsker til boligen
Mehmet og Fatima snakker stadig om – måske – 
at flytte hjem til Tyrkiet. 

Mehmet & Fatima 
mellem 68-75 år, ældre indvandrerpar, som 

kom til Danmark i 1970’erne  


