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Det er helt sikkert –
Fem, ti, tolv års ophold i asylcentre uden udsigt til opholdstilladelse sætter sine spor. Især
hos den, der er kommet hertil af angst for
udslettelse, eller hos den, der udviser den
lange række af de symptomer, som vi gennem årene er blevet bekendt med som fagpersoner.
Og så er der hele kapitlet om børnene, der
har været vidne til deres forældres trængsler
uden ret megen mulighed for et frirum. En
stor del af et barneliv gik, og nu er situationen den, at familiens udvisning står lige for
døren.
Det er ikke fagligt svært at forklare. Angst
for udslettelse er en af de stærkeste kræfter, vi
kender til. Så kan man ellers komme med alverdens forsikringer om, at der ikke er noget
at være bange for. Og det er sådan set det, de
danske myndigheder, eller i hvert tilfælde nogle danske politikere, mener er tilfældet.
Den overbevisning bliver ikke mindre befæstet af, at de irakiske asylansøgere fra flere
nordiske lande rejser på ferie (!) i Irak, som
man har kunnet læse i visse medier. Det virker rent ud sagt forargeligt. Her har de afviste irakiske asylansøgere gjort alle mulige
krumspring for at bevare deres trange plads
i et asylcenter og også for at bevare håbet om
en midlertidig eller permanent opholdstilladelse. Og nu kommer så dette: ”ferie”. Man
ser det for sig: sol og varme, svale bølger, børn
med baderinge, hyggeligt samvær med familie og nære slægtninge over den lokale, eksotiske ret.
Oveni besætter de så nu en kirke eller to.
Ikke en moské, ikke et mødelokale i et islamisk kulturcenter, men en dansk folkekirke,
et samlingssted for kristne …
Lad os stoppe der, inden forbistringerne
tager over og vi lader os gribe af de forenklinger, det vanskeligt forståelige gerne forle-

der os til. For billedet et jo netop ikke enkelt,
når vi går tæt på. Det er jo ikke irakerne, men
irakere, hver med sin skæbne, mennesker,
som under alle omstændigheder har ventet
her mange år i uvished, og som på uforklarlig vis accepterer de trange kår, der ellers blot
er beregnet for en kortere tid.
Vi kender det alle sammen så godt, at det
nærmest er et fælles træk hos os. Tvivlen, dilemmaet eller kompleksiteten kan blive så
påtrængende og enerverende, at vi forfalder
til kortsigtede og forsimplede forsøg på løsninger. Vi bliver emotionelle, irriterede eller
måske småaggressive. Skubber opgaven væk,
benægter dens eksistens eller forsøger med
forsimplede generaliseringer at komme fri af
det ubehag, denne opgave eller udfordring
stiller. Men samtidig ved vi også godt, at vi
er uløseligt bundet til den.
Dansk Flygtningehjælp har markeret sig
med synspunkter, og det er antitesen til angsten, nemlig nøgternhed. FN’s Flygtningehøjkommissariat, UNHCR, mener, at en række
provinser ikke er sikre at vende hjem til. Sådan er det ikke alle steder, men altså her. UNHCR har de fornødne sikkerhedsmæssige ressourcer til at gå ind i disse zoner. Det er krævende og omfattende, og det ville koste den
danske stat kassen at gøre det samme. Dansk
Flygtningehjælp noterer, at det af sikkerhedsmæssige årsager ikke har været muligt for de
danske myndigheder at kontrollere de områder af Irak, som man så på den anden side
mener det vil være sikkert for de irakiske asylansøgere at tage ophold i.
Læs det lige igen: Af sikkerhedsmæssige
grunde holder vi os fra at kontrollere nogle
af de områder, vi mener er sikre nok at sende irakere tilbage til.
Så er det, angsten tager over. Det er i hvert
fald sikkert.
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