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Alle har ret til en tilværelse 
 
Artikel 14: Alle har ret til et tilflugtssted. Hvis du bliver forfulgt, har du ret til at blive beskyttet i et 
andet land. 
 
Der er noget åbenlyst logisk ved, at du stikker af og søger tilflugt, hvis nogen er efter dig, hvis 
nogen for eksempel truer med at slå dig eller dine nærmeste ihjel. Alle mennesker med et 
overlevelsesinstinkt vil søge væk fra vold, trusler og sult. Man kan være forfulgt, fordi man politisk 
er i opposition til magthaverne, man kan være forfulgt af voldshandlinger på grund af krig eller 
inden for hjemmets fire vægge, man kan være forfulgt af sult og fattigdom. Hvis ens fysiske eller 
mentale overlevelse er truet, vil ethvert sundt menneske søge et andet sted hen, hvor den trussel 
enten er reduceret eller helt fraværende. Vores politiske system tillader ikke længere så vige 
definitionsrammer for retten til asyl, og fordi flere og flere mennesker på jorden forlader deres 
oprindelseslande i håbet om at opnå beskyttelse fra netop vold, krig, fattigdom og sult, arbejder de 
vestlige landes regeringer samtidigt på højtryk for at indskrænke definitionen på forfølgelse og 
dermed mulighederne for, hvornår nogen har ret til et tilflugtssted.  
 I Danmark har vi oprettet interneringslejre, som vi kalder for ”udrejsecentre”. Lejrene 
er for personer, der har fået afslag på asyl, men som nægter at rejse tilbage til de steder, de kommer 
fra, enten fordi de frygter for deres overlevelse, eller fordi oprindelseslandene nægter at tage imod 
dem. Disse mennesker, børn og voksne i interneringslejrene, står uden for retsstaten. De har 
hverken rettigheder i oprindelseslandene eller her i Danmark. Selvom nogen af dem er indehavere 
af et pas, er det ikke misvisende at kalde dem statsløse, for medlemmer af en stat, borgerne, selv de 
kriminelle borgere der soner en straf i fængslet, er indbefattet af retsstaten. Det er de afviste 
asylansøgere i interneringslejrene ikke. Man kan sige, at de står uden for loven og dermed uden for 
det, vi normalt betegner som det menneskelige. De eneste rettigheder, de stadig tildeles, er retten til 
at forblive i live, hvilket betyder, at de kun akkurat tildeles det fornødne til formålet: Tag over 
hovedet, tøj på kroppen, tre måltider om dagen. 
 I Danmark lige så vel som i de fleste andre europæiske lande tillader vi at flere og 
flere personer, heriblandt børn, står uden for det, vi normalt betegner som en menneskeret, nemlig 
retten til beskyttelse fra forfølgelse og dermed retten til at føre en tilværelse med alt hvad det 
indbefatter af skolegang, uddannelsesforløb, arbejdsliv, bevægelsesfrihed, familieliv, 
fritidsaktiviteter og retten til at skabe et hjem frem for et liv som frihedsberøvet uden køkken i et 
goldt værelse i en nedlagt militærbarak bag pigtrådshegn.  
 
Af Kristina Stoltz, oktober 2018 
Skrevet til Amnesty medlemsblad i forbindelse med 70 året for menneskerettighederne. 


