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Voldsom traumatisering kan i nogle tilfælde berøve mennesker lysten og viljen til at leve. Antallet 
af selvmordsforsøg er f.eks. otte gange højere hos voldtægtsofre end hos kvinder, der ikke har været 
voldtaget.  Krigsfanger,  krigsveteraner  og  civile  ofre  for  borgerkrig  (i  Nordirland)  har  ifølge 
undersøgelser langt flere selvmordsforsøg end normalt.

På den baggrund kan der  være god grund til  at  antage,  at  det  samme måtte  være tilfældet  for 
flygtninge. En svensk forskergruppe har undersøgt 149 flygtninge, der var henvist til psykiatrisk 
undersøgelse,  fordi  de  havde  fortalt  om  voldsomme  traumatiske  oplevelser.  Disse  oplevelser 
omfattede granatnedslag, fangenskab,  tortur,  seksuel  vold,  vidne til  selvmord og henrettelser på 
skrømt.

Kun  5%  af  de  undersøgte  var  psykisk  veltilpasse  og  sunde;  80%  led  under  posttraumatisk 
stressforstyrrelse  (PTSD),  mens  en  sjettedel  havde  andre  psykiske  lidelser  som deres  primære 
diagnose. Hertil kom, at blandt de mange med PTSD havde knap halvdelen en depression, mens den 
anden halvdel havde en angstlidelse som deres sekundære diagnose. 

Halvdelen af flygtningene havde selvmordstanker, selvmordsplaner eller forsøgt selvmord. Der var 
mest  selvmordsadfærd i  PTSD-gruppen.  De PTSD-ramte,  som også var  deprimerede,  havde en 
forøget  hyppighed af  selvmordstanker,  mens de PTSD-ramte,  som ikke var deprimerede,  havde 
dobbelt så mange selvmordsforsøg bag sig som gruppen med PTSD-depression.

Forskergruppens forklaring på de mange selvmordsforsøg og –tanker er, at de sociale forhold er 
kendetegnede ved isolation og ødelagte sociale netværk, at rødderne til hjemlandet er kappet over, 
samt at de psykiske traumer er ubearbejdede og kendetegnede ved stærke skyldfølelser.

Ved at dykke dybere ned i materialet opdagede forskerne noget helt nyt. Det viste sig, at der var en 
klar sammenhæng mellem selvmordsmetode (hvad enten det drejede sig om tanker, planer eller 
forsøg) og tortur. Slag mod hovedet og kroppen var knyttet til selvmordsmetoder, der byggede på at 
springe  ud  fra  et  højt  punkt  eller  foran  et  tog.  Vandtortur  var  forbundet  med  drukning  som 
selvmordsmetode. Tortur, der havde brugt skarpe redskaber, gav anledning til selvmordsmetoder, 
der bestod i at dolke eller skære sig selv. Elektriske stød og seksuel vold var relateret til selvmord 
via en overdosis af medicin.

Omfang og art af selvmordsadfærd er altså ikke tilfældig, men tydeligvis forbundet med omfang af 
traumatisering og arten af  tortur.  Denne undersøgelse  åbner  nye  terapeutiske  muligheder  for  at 
forstå traumatiserede flygtninges vanskeligheder. Mange traumatiserede gør alt, hvad de kan for at 
glemme det, der er sket. I selvmordsadfærden dukker torturen op igen. Den svenske undersøgelse er 
endnu en vigtig indikator på, hvor stort behovet er for en professionel bearbejdning af tortur- og 
traumeoplevelser.
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