
HVOR OMFATTENDE ER TRAUMATISERINGEN AF DE UNGE BOSNISKE 
FLYGTNINGE I DANMARK? (1998, 7(5))

I den nyligt vedtagne integrationslov er målet at sikre flygtninge (og indvandrere) muligheden for at 
deltage i samfundslivet på lige fod med danskerne. Dette skal bl.a. ske ved hjælp af et 30 timers 
ugentligt introduktionsprogram, som skal løbe over 18 måneder. Flygtningene har i den nye lov fået 
et ansvar for selv at deltage aktivt i integrationsprocessen ved at lære dansk, ved at lære om danske 
samfundsforhold, ved at uddanne sig og være i praktik.

Der  er store  kulturelle  uddannelsesforskelle  mellem flygtningene.  Men mange flygtninge ligner 
hinanden  derved,  at  de  har  været  udsat  for  voldsomme  begivenheder  under  borgerkrig,  etnisk 
udrensning, flugt og ophold i flygtningelejre.

Er det få eller mange, der er traumatiserede, og er de psykologiske skader små eller omfattende? 
Svarene på disse spørgsmål har stor betydning for flygtningenes mulighed for at følge undervisning. 
Hvis skaderne er store, vil der være behov for langvarig psykologisk behandling. Det er på denne 
baggrund  tankevækkende,  at  der  herhjemme  så  at  sige  ikke  findes  undersøgelser  af,  i  hvilket 
omfang flygtningene er traumatiserede.

En ny dansk undersøgelse råder bod på dette forhold. 123 bosniske unge blev udspurgt om, i hvilket 
omfang de havde været udsat for traumatiske hændelser, dvs. begivenheder hvor personen er vidne 
til eller bliver konfronteret med en situation, som indebærer død eller trusler om død eller alvorlige 
kvæstelser eller trusler mod egen eller andres fysiske integritet.

En gennemsnitsprofil af de unge så sådan ud: En ung mand på 19, muslim, der kommer fra en 
mellemstor by. Han er flygtet i 1992 og har tilbragt syv måneder i en flygtningelejr, før han kom til 
Danmark. Han har boet to år på i alt tre forskellige asylcentre. Han har tre familiemedlemmer her i 
landet  og  er  adskilt  fra  en  snes  andre,  som betyder  noget  for  ham.  Han har  mistet  mindst  et 
familiemedlem.

Antallet af traumatiske hændelser viste sig at være stort: Mere end tre fjerdedele har været udsat for 
beskydning, har mistet deres hjem og ejendele og været udsat for psykisk vold i form af chikane og 
ydmygelser.  To tredjedele  har  mistet  venner  og  følt  total  afmagt.  Tre  femtedele  har  levet  med 
uvished om, hvorvidt familie og venner var i live. Mere end halvdelen har set døde og sårede, er 
blevet truet på livet og har troet at de skulle dø. Mere end en tredjedel har været udsat for fysisk 
vold eller har overværet drab. En fjerdedel har i længere tid sultet eller tørstet og været syg uden at 
kunne blive behandlet. Omkring en femtedel har oplevet fangenskab, tortur og tvangsarbejde. Seks 
procent oplyser, at de har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb. 

Andre traumeundersøgelser har vist, at den nærmeste familie påvirkes meget stærkt, når et medlem 
traumatiseres og ofte udvikler symptomer, der i antal og intensitet kan sammenlignes med det, den 
direkte traumatiserede lider under. De bosniske unge har i gennemsnit personligt været ude for mere 
end syv forskellige slags traumatiske situationer og været vidne til yderligere godt seks typer af 
sådanne  voldsomme  begivenheder.  I  alt  bærer  hver  enkelt  rundt  på  13-14  forskellige  slags 
traumatiserende begivenheder.



En  forudgående  lægeundersøgelse  havde  ikke  afsløret  problemernes  omfang.  Det  forekommer 
derfor  oplagt,  at  man  fremover  begynder  at  undersøge  flygtninge  mhp  traumatisering  og 
iværksætter en psykologisk behandling for den måske store gruppe, der har brug for det.
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