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Forskning har i stigende grad dokumenteret, at mange flygtninge har store psykiske vanskeligheder 
pga. massive tab, overgreb, mishandling og tortur. Med jævne mellemrum fortæller medierne om 
flygtninge i asylcentrene, der går amok og bliver voldelige eller truer med at tage andres eller deres 
eget liv.

Det er let at forestille sig, at disse ’eksplosioner’ skyldes krigens rædsler, der har bidraget til at 
sænke tærsklen for hvad den enkelte flygtning kan klare af frustrationer. Men der foreligger også 
den mulighed at langvarige ophold under sammenstuvede forhold uden at  kende sin fremtidige 
skæbne  (tilbagesendelse  eller  opholdstilladelse)  i  sig  selv  bevirker  betydelige  psykologiske 
problemer.

I betragtning af hvor mange flygtninge, der lever i asylcentre eller lejre med en sådan uvished, er 
det tankevækkende, at de psykologiske konsekvenser heraf ikke er hidtil blevet undersøgt. Richard 
Mollica, der er en af pionererne i udforskning af flygtninges traumer har i kraft af sine tidligere 
undersøgelser af cambodjanere kunnet belyse effekten af forskellige faktorer under opholdet i en 
flygtningelejr.  Cambodjanerne flygtede i  80’erne og i  starten af 90’erne i  stort  tal  fra Pol Pots 
rædselsregime til Thailand, hvor de installeret i store lejre tæt ved grænsen – i det vi i dag vil kalde 
et ’nærområde”.

Undersøgelsen viser at de, der har arbejdet, er meget mindre tilbøjelige til at udvikle en depression. 
Af  politiske  grunde  har  flygtninge  i  asylfasen  ikke  lov  til  at  arbejde  i  de  fleste  lande. 
Cambodjanerne havde oven i købet heller ikke lov til at eje penge og blev fysisk straffet af de 
thailandske vagter, hvis de fandt ud af at flygtningene overtrådte disse forbud. Ikke desto mindre 
var  40%  af  flygtninge  engageret  i  et  arbejde.  Der  foregik  i  lejren  en  mængde  økonomiske 
aktiviteter, fortrinsvis i form af salg af varer og et decideret sort marked. Tilsvarende aktiviteter er 
beskrevet  i  nazisternes kz-lejre  og i  japanske krigsfangelejre.  Det  ser  ud til  at  det  er  en  stærk 
menneskelig drift at forbedre sine vilkår, også i det tilfælde, hvor det er forbundet med risiko for 
straf. Ved at give flygtninge muligheden for arbejde på et tidligt tidspunkt i asylfasen vil man opnå 
en betydelig depressions-forebyggende virkning.

Et  andet  hovedfund  fra  undersøgelsen  var  af  de,  der  var  religiøse  og  praktiserede  forskellige 
religiøse  aktiviteter  havde  langt  mindre  risiko  for  at  lide  af  posttraumatisk  stress  forstyrrelse 
(PTSD) end de ikke troende. Også på det punkt prøvede de thailandske myndigheder at begrænse 
flygtningenes  udfoldelse.  Alligevel  gennemførte  mange  af  flygtningene  regelmæssigt  bøn, 
meditation  og  ceremonier  udfra  deres  buddhistiske  tro.  Religionens  betydning  er  i 
overensstemmelse med moderne teorier om PTSD, der understreger den patologi, der er forbundet 
med at éns verdensbillede rystes ved oplevelsen af menneskelig grusomhed, og betydningen af at 
hjælpe de overlevende frem til ny sammenhængende opfattelse af verden, som et sted der er værd at 
leve.

Et tredje hovedfund fra undersøgelsen var betydningen af at kunne yde omsorg for de gamle og 
syge.  Det  at  kunne  hjælpe  andre  har  mange  terapeutiske  virkninger  fordi  det  tilfredsstiller 
altruistiske behov, der øger følelsen af kompetence og vurderes positivt af det sociale netværk. Men 



i  den  situation,  hvor  denne  ’naturlige  drift’  var  ekstrem  vanskelig  pga.  stærkt  begrænsede 
ressourcer,  viste  det  sig,  at  omsorgsforpligtelsen  forøgede  sandsynligheden  for  PTSD.  Den 
traditionelle cambodjanske omsorg for ældre slægtninge og forældreløse børn blev en ekstra byrde, 
som var vanskelig at løfte.

Trods ekstremt vanskelige livsbetingelser søgte mange flygtninge således at beskytte sig med at 
blive  psykisk  syge  af  lejropholdet.  Også  herhjemme  er  der  brug  for  undersøgelser  af  de 
sygdomsfremkaldende  virkninger  af  langvarige  asylophold.  Ved  en  restriktiv  politik  forøges 
forekomsten af psykisk sygdom, hvilket vanskeliggør en evt. senere integration.
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