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Der hvor livet hverken begynder eller ender 
 
I løbet af de sidste tyve år har jeg besøgt mange flygtningelejre rundt omkring i Danmark. De 
minder stort set alle om hinanden ved at de ligger afsides, i en skov eller på en mark. Som regel er 
det nedlagte militærbarakker, der er taget i brug. Der er, hvad et hvert menneske skal bruge for at 
overleve og for at kunne opretholde en nogenlunde civiliseret eksistens. Hver beboer i en sådan lejr 
får således en seng, køkken og badefaciliteter stillet til rådighed. Jeg har besøgt flygtningelejre for 
uledsagede børn, enlige mænd, familier, flygtningelejre for enlige kvinder og deres børn. Jeg har 
besøgt lejre for folk på tålt ophold og for afviste asylansøgere. Men lige meget hvor lejren ligger i 
landet, og hvem der befinder sig i den, er der den samme grundstemning af modløshed. Det tager 
ikke lang tid af pille handlekraften ud af et menneske. Man behøver ikke at gøre andet end at 
placere vedkommende i en lejr med den oplysning, at man skal være der på ubestemt tid, og at man 
i den periode, om den kommer til at vare i mange år eller kun i få måneder, ikke er indbefattet af 
den samme lovgivning som den øvrige befolkning.  
 
I ”De retsløse og de ydmygede” beskriver Hannah Arendt, hvordan 
Menneskerettighedserklæringen, som blev forfattet i slutningen af det attende århundrede, indeholdt 
det grundparadoks, at den forudsatte et ”abstrakt” menneskeligt væsen, men eftersom 
menneskeheden efter Den Franske Revolution blev opfattet som en familie af nationer, var det for 
hende indlysende, at det ikke var det enkelte individ, men et samlet folk der blev billedet på, hvad 
det menneskelige er. Dette skaber problemer, hver gang der dukker en fremmed op, som har mistet 
retten til et hjem og retten til beskyttelse i det land, vedkommende kommer fra. Det vanskelige i den 
situation er ikke, at personen ikke er lige for loven i det nye land, vedkommende søger beskyttelse 
hos, men at der som udgangspunkt ikke eksisterer nogen lov for den person, der står uden for det 
nationale fællesskab.  
 
Når man bor i en lejr, har man ikke de samme rettigheder som alle andre. Man er flygtet fra et land 
til et andet og hører derfor ikke til noget sted, før ens asylansøgning er færdigbehandlet. Så længe 
man venter på den behandling, er man i princippet statsløs. Men ”statsløs” er et ord, der nødig tages 
i brug, når man taler om flygtninge. For ”statsløs” forudsætter en anerkendelse af, at personen har 
mistet beskyttelsen af den retslige status, som en national regering og de nødvendige internationale 
aftaler yder. Så tidligt som i 1930’erne blev det praktiske alternativ til det manglende hjemland 
interneringslejre, og efter Anden Verdenskrig ændrede man sprogbrug fra ”statsløse” til fordrevne 
personer. Ikke-anerkendelse af statsløshed betyder nemlig altid mulighed for repatriering, dvs. 
mulighed for deportation til et oprindelsesland. 
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Denne ikke-anerkendelse har ført til en mistænkeliggørelse af asylansøgeren, allerede inden 
vedkommende har indleveret ansøgningen. Myndighederne i nationalstaterne tror som 
udgangspunkt ikke på flygtningens historie, og den mistillid har en chokeffekt på de fleste 
asylansøgere, som ofte har været igennem en farefuld flugt for at nå i sikkerhed. Hver gang jeg har 
besøgt en af lejrene, har jeg forsøgt at forestille mig, hvordan jeg selv ville reagere, hvis jeg kom i 
en lignende situation, hvor jeg efter en lang farefuld flugt havnede på ubestemt tid i den golde 
udørk som flygtningelejren er – hvordan ville jeg undgå at blive ramt af modløshed og måske i 
værste fald helt miste livskraften? 
 
Sidst jeg befandt mig i en flygtningelejr var i sommeren 2018, da jeg besøgte en børnefamilie i 
Udrejsecenter Sjælsmark. Børnene, der begge er under fem år, er født i Danmark. De er statsløse, da 
de hverken er danske statsborgere eller afghanske som deres forældre. Modløsheden hos denne 
familie og de øvrige familier i udrejsecenteret havde udviklet sig til sindslidende tilstande hos både 
børn og voksne. De havde alle fået afslag på asyl, men havde efter egen vurdering ingen chance for 
repatriering i hjemlandet, så det eneste alternativ var at blive i denne lejr, hvor de hverken måtte 
lave mad til deres børn, modtage undervisning eller arbejde. Den tilstand, beboerne i Sjælsmark 
befinder sig i, svarer til et internt eksil, hvor de ganske vist gerne må gå ind og ud ad døren, men 
den akkumulerede effekt af alle de pålagte foranstaltninger svarer til frihedsberøvelse. Når man har 
fået frataget muligheden for at lægge planer, for udvikling, for en fremtid, nedbrydes individet 
relativt hurtigt. Det er på sin vis lettere at sove under en viadukt og stå op til en ukendt dag, hvor alt 
kan ske end at bo i en lejr. Men det er de færreste, der tør lægge sig under en viadukt, når de 
samtidig har børn i deres varetægt.  
 
Udover at de afviste asylansøgere i Udrejsecenter Sjælsmark er sat ud af spillet i forhold til at kunne 
skabe sig et liv i Danmark, så er de også sat ud af spillet, når det kommer til at kunne tage vare på 
deres børn og bygge dem op til at blive stærke, selvstændige individer. Den psykologiske lammelse, 
en sådan tilværelse må føre til, er let at sætte sig ind i. Men ydermere lever disse mennesker under 
den konstante angst for at blive hentet af myndighederne og tvunget ombord på et fly og sendt 
tilbage til oprindelseslandet. Da alle beboerne i Sjælsmark har modtaget endelig afvisning på deres 
asylansøgninger, opholder de sig i princippet ulovligt i landet, og det er derfor lovligt for staten at 
tvinge disse mennesker ud med magt. Kombinationen af påtvungen handlingslammelse i forhold til 
den aktuelle situation, de befinder sig i i lejren og angsten for deportation, har ført til, at mange af 
beboerne, børn som vokse, har udviklet alvorlige psykiske diagnoser.  
 
Ifølge Hannah Arendt fødes vi ikke som lige, men bliver først lige som medlemmer af en gruppe, 
der er i stand til at frembringe lighed ved organisation. Dem, der står uden for gruppen, dem der 
tvinges til at leve uden for fællesskabet, bliver kastet tilbage til den rene skære individualitet, en 
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tilstand der kan sammenlignes med det vilde dyrs tilstand. Den fare, der ligger i eksistensen af store 
grupper af den slags folk er indlysende og bør vække til skræk og advarsel. Faren er, at en global 
civilisation forbundet universelt på kryds og tværs, kan skabe nye barbarer i sin egen midte ved at 
tvinge millioner af mennesker til at leve under betingelser, som i bund og grund er de vildes 
betingelser.  
 
Den italienske filosof Giorgio Agamben tager tråden op, hvor Hannah Arendt i sin tid slap. I sit 
mest kendte værk ”Homo Sacer” forklarer han, hvordan lejrtanken ligger indbygget i selve idéen 
om en stat eller en nation. Staten bygger på suverænitet, hvilket ifølge Agamben defineres ud fra 
eksklusion og undtagelse. Det er staten, der ekskluderer eller inkluderer befolkningsgrupper, og 
dem der ekskluderes må placeres et sted. Her kommer lejrtanken belejligt i brug. 
Koncentrationslejren (og ikke mindst de nazistiske udryddelseslejre) er de fremmeste eksempler på, 
hvad suverænitetstanken kan føre til. Men lejren i det hele taget udspringer af selvsamme 
suverænitet. Nationalstaten er forudsætning for opretholdelsen af lejren. Før lejren ville en fredløs 
person ende som en strejfer, der ikke var velkommen nogen steder. I dag kan den fredløse ikke gå i 
eksil noget sted – han inddæmmes derimod og tvinges ind bag pigtråd. Den fredløse underkastes 
øjeblikkeligt lejrens logik og ikke mindst lejrens interne suverænitet. I lejren kan man for eksempel 
forbyde forældre at lave mad til deres børn, og man kan forbyde dem at uddanne sig, forbyde dem 
at arbejde, forbyde dem at leve et liv som dem uden for lejren.    
 
Da jeg besøgte den afghanske familie i sommeren 2018, var faren mere eller mindre holdt op med 
at tale, og det ældste barn var begyndt at bruge ble, også i dagtimerne, og han reagerede mange 
gange i løbet af dagen ved at bide og rive, skrige og råbe. Moren var den eneste, der var nogenlunde 
fungerende, om end hun stort set ikke sov om natten, fortalte hun. Et par måneder efter mit besøg 
blev de hentet tidligt om morgenen af politiet og tvunget ombord på et fly tilbage til Afghanistan. 
Jeg ved, at det siden er lykkedes familien at flygte til et naboland, hvor de lever som illegale. De har 
uden tvivl et hårdt liv, men spørgsmålet er, om det ikke er bedre end lejrlivet, hvor voksne og børn 
går til grunde i den gråzone, der hverken tilhører inde eller ude, og hvor livet hverken ender eller 
nogensinde kommer rigtigt i gang.  
 
Der findes de få, som formår at skabe sig et liv i lejren ved hjælp af jernhård disciplin, enten fordi 
de dyrker sport eller har en anden interesse eller ambition, som de formår at holde i fast i. Eller 
fordi de kommer til at udgøre en støtte for de andre beboere. Men selve idéen om lejren, dens 
fysiske udformning i golde barakker bag pigtråd, frataget al tænkelig dekoration og skønhed, 
fungerer som en nedbrydende faktor. Man går ikke styrket ud af en lejr, heller ikke selvom man har 
haft en seng at sove i og har modtaget tre måltider om dagen. Man går svækket ud derfra, muligvis 
går man nedbrudt ud derfra. I værste fald er man blevet til fare for sine omgivelser af at have 
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opholdt sig et sted så længe, hvor man ikke er blevet behandlet som et ligeværdigt menneske med 
ret til en fremtid.  
 
Af Kristina Stoltz, april 2019 
Teksten er skrevet til litteraturfestivalen ”Avisen Live” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


